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W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 czerwca 2011 r.

Sąd Rejonowy w Sandomierzu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Marzanna Kruk
Protokolant: sekr. sąd. Patrycja Kołodziej

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu Jolanty Religi
po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2011 r.
sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu
przeciwko: Piotrowi Twaróg s. Jana i Marii zd. Zimnicka ur. 17.10.1970r. w Tarno-
brzegu,

oskarżonemu o to, że:

od bliżej nieustalonego okresu wiosny 2010r. do 26.04.201 Ir. w miejscowości
Wojcieszyce, woj. świętokrzyskiego hodował psa rasy chart bez wymaganego zezwole-
nia,

tj. o czyn z art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 13.10.1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. 2005r. nr
127, póz. 1066 ze zm.)

I. uznaje oskarżonego Piotra Twaróg za winnego popełnienia czynu zarzucanego
mu w akcie oskarżenia stanowiącego występek z art. 52 pkt 4 ustawy Prawo Ło-
wieckie z dnia 13.10.1995r. (Dz. U. 2005r. nr 127, póz. 1066 ze zm.) i za to na
podstawie art. 52 pkt 4 cyt. Ustawy w zw. z art. 33 § l i 3 k.k. skazuje go na karę
grzywny w rozmiarze 30 (trzy^iajcj^kątawek dziennych ustalając wysokość jed-
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II. na podstawie art. 54 ust. l Ustawy Prawo Łowieckie orzeka przepadek na rzecz
Skarbu Państwa l (jednego) psa rasy chart (pies maści brązowej w czarne prążki),
opisanego w wykazie dowodów rzeczowych pod póz. 45/1 l/In przechowywanego
na posesji oskarżonego;

III. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 360,00 (trzysta sześćdzie-
siąt 00/100) złotych tytułem kosztów sądowych.

POUCZENIE
t

Wyrok nie jest prawomocny i przysługuje nań apelacja, w celu wniesienia której należy najpierw terminie
7 dni od dnia ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, a
następnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania tychże złożyć apelację do Sądu Okręgowego w Kielcach,
za pośrednictwem tutejszego Sądu.




