
Ds. 1102/13 Jędrzejów 20 września 2013 roku

Akt oskarżenia

przeciwko

Dariuszowi Suleckiemu

o przestępstwo z art 35ust. la ustawy z 21sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt t. j. z 21 maja 2003 roku (Dz.U.106 poz.1002)

Oskarżam ;

Dariusza Sułeckiego syna Jana i Jadwigi zd. Pasek, urodzonego 24 listopada 1964
roku w Słupi, o wykształceniu zawodowym, z zawodu górnika, żonatego, ojca jednego
dziecka w wieku 19 lat, bez majątku, utrzymującego się z pracy dorywczej,
wielokrotnie karanego ostatnio wyrokiem Sądu Rejonowego w Pińczowie z 23 maja
2012 roku na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem
wykonania kary na 2 lata i grzywny w wysokości 40 stawek po 15 zł (IIK116/12) -
k.32-34,

/ na wolności - środka zapobiegawczego nie stosowano /

0 to, że:

w okresie do l sierpnia 2013 roku, daty bliżej nieustalonej, w Wywie gm. Słupia
województwa świętokrzyskiego znęcał się nad psem - mieszańcem owczarka
niemieckiego w ten sposób, że utrzymywał go w niewłaściwych warunkach
bytowania tj. na uwięzi przez całą dobę, na łańcuchu krótszym niż 3m, bez obroży co
spowodowało wrośnięcie łańcucha w skórę szyi, cierpienie i uszkodzenie ciała w
postaci starej ropiejącej rany,

tj. o przestępstwo z art. 35ust. la ustawy z 21sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt
t. j. z 21 maja 2003 roku (Dz.U.106 poz.1002]

Na podstawie art. 24 § Ikpk, 31 § l k.p.k. i art. 469kpk sprawa podlega rozpoznaniu
przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie w postępowaniu uproszczonym .

WNIOSEK

Na podstawie art. 335§1 kpk wnoszę o wydanie wyroku skazującego
1 orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary:

- 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem kontrolowanej pracy na cel
społeczny w wymiarze 30 godzin miesięcznie,

- orzeczenie przepadku zwierzęcia,

- orzeczenia zakazu posiadania zwierząt na okres 5 lat,



za występek zagrożony karą nie przekraczającą 10 lat pozbawienia wolności
bez przeprowadzenia rozprawy, albowiem okoliczności popełnienia
przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele
postępowania zostaną osiągnięte.

PROKURATOR
PROKURATURWREJONOWEJ

Grzegdrl Król

Lista osób podlegających wezwaniu na rozprawę

Oskarżony:

k - 29-30 1. Dariusz Sułecki

Świadkowie:

k- 31 1. Agnieszka Lechowicz

k- 35-36 2. Izabela Zagórska

Wykaz innych dowodów do odczytania na rozprawie

k-1-18 1. Zawiadomienia o przestępstwie z załącznikami,

k-32-34 2.Dane o karalności.

k-19 3. Zaświadczenie weterynaryjne.

k-21-22,25 4. Protokół oględzin łańcucha.
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PROKURA TURY REJONOWEJ

Grzegorz kro/
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