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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 marca 2014r

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie w VII Zamiejscowym Wydziale Karnym z
siedzibą we Włoszczowie w składzie:

Przewodniczący: SSR Wojciech Szyposzyński
Protokolant: sekr sąd Katarzyna Cisowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 20 marca 2014r
sprawy Dariusza Sułeckiego ur. 24 listopada 1964roku w Słupi syna Jana i
Jadwigi zd Pasek
oskarżonego o 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
3 metry bez obroży co spowodowało wrośnięcie łańcucha w skórę szyi,
cierpienie i uszkodzenie ciała w postaci ropiejącej rany

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

orzeka:
I. oskarżonego Dariusza Sułeckiego uznaje za winnego popełnienia

zarzucanego mu czynu z art. 35 ust la ustawy z 21 sierpnia 1997 roku
o ochronie zwierząt (Dz.U 106 póz. 1002)i za to na podstawie art. 35
ust la powołanej Ustawy w zw z art. 34§li2kk, art. 35 §lkk wymierza
mu karę 8-,(ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem
wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne
wymiarze 30-,(trzydziestu)godzin w stosunku miesięcznym;

II. na podstawie art. 35ust 3 Ustawy o ochronie zwierząt orzeka
przepadek psa mieszańca rasy owczarka niemieckiego będącego
własnością Dariusza Sułeckiego;



III.

IV.

na podstawie art. 35ust 3a Ustawy o ochronie zwierząt orzeka wobec
oskarżonego zakaz posiadania zwierząt na okres 5-,(pięciu) lat;
na podstawie art. 627kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu
Państwa kwotę 310-,(trzysta dziesięć) złotych tytułem kosztów
sądowych.
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