
Sygn. akt II K 465/12

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 sierpnia 2012 r.
Sąd Rejonowy w Sandomierzu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Zygmunt Bednarczyk
Protokolant: st. sekr. sąd. Paweł Słonina

w obecności Prokuratora Urszuli Sus
po rozpoznaniu dnia 7 sierpnia 2012 r. na posiedzeniu w trybie art. 343 k.p.k.
sprawy Zdzisława Mazura (Mazur) s. Józefa i Sabiny z domu Mądra, ur. 28 stycznia
1965 r. w Sandomierzu

oskarżonego o to, że:
w dniu 08.06.2012 r. w miejscowości Nasławice 44 woj. świętokrzyskiego utrzymywał
bez wymaganego zezwolenia dwa psy rasy „chart"

tj. o czyn z art. 52 pkt 4 ustawy y. dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie

I. oskarżonego Zdzisława Mazura w ramach zarzucanego mu czynu uznaje za win-
nego tego, że w dniu 8 czerwca 2012 r. w miejscowości Nasławice woj. święto-
krzyskiego utrzymywał bez zezwolenia dwa psy rasy mieszaniec charta, tj. prze-
stępstwa z art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
(Dz. U. z 2005 r. nr 127 póz. 1066) i za to na podstawie art. 52 pkt 4 w/w ustawy
i art. 33 § l i § 3 k.k. wymierza mu karę grzywny w liczbie 40 (czterdziestu) sta-
wek dziennych określając wysokość jednej stawki dziennej na 20 (dwadzieścia)
złotych;

II. na podstawie art. 54 pkt l ustawy Prawo łowieckie orzeka przepadek zabezpie-
czonych u oskarżonego dwóch psów rasy mieszaniec charta;

III. na podstawie art. 69 § l i § 2 k.k. i 70 § l pkt 2 k.k. wykonanie orzeczonej wobec
oskarżonego kary grzywny warunkowo zawiesza, ustalając okres próby na l (je-
den) rok;

IV. zwalnia oskarżonego od/ponoszenia kosztów sądowych należnych Skarbowi Pań-
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