Sygn. aktHK 1074/11
2ds. 842/11

WYROK ZAOCZNY
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE J POLSKIE J
Dnia 13 pazdziernika 201 Ir.
Rejonowy w Kluczborku - Wydzial II Karny w skladzie:
Przewodnicz^cy:

SSR Radislaw Anapolski

Protokolant:

st.sekr.s^dowy Teresa Dola

po rozpoznaniu w dniu 13 pazdziernika 201 Ir.
sprawy
Antoniego Trojanowskiego - s. Jana i Wladyslawy, zd. Majewska, ur. 05.05.1950r.
Pomorzany, zam. Popielow, ul.Powstancow Sl^skich 37
_______

_____________

Qskartoaego alo^zer

____

_____

- — _—

w dniu 10.08.201 Ir. w Krzywej Gorze, woj. opolskie, nie b^dajc uprawnionym do rybactwa
polawiat ryby siecia^ typu ,,podrywka" w stawie nalezajsym do obretu hodowlanego
nalezacego do Miroslawa Kotlarz z Gospodarstwa Rybackiego w Krzywej Gorze
tj. o przest. z art. 27c ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4 Ustawy z dnia 24.09.2010r. o rybactwie
srodladowym

1.
uznaje oskarzonego Antoniego Trojanowskiego za winnego popelnienia czynu opisanego w
cze_sci wst^pnej wyroku tj. przest^pstwa z art. 27c ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4 Ustawy z dnia
24.09.201 Or. o rybactwie srodlajdowym i za to na podstawie art. 27c ust. 1 Ustawy z dnia
24.09.201 Or. o rybactwie srodlajdowym wymierza mu kar? 5 (pi^ciu) miesi^cy ograniczenia
wolnosci, przy czym na podstawie art. 35 § 1 kk zobowiajzuje oskarzonego do wykonywania
nieodplatnej, kontrolowanej pracy na cele spoleczne wskazanej przez Urzajd Gminy w
Popielowie w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesi^cznym;
2.
na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarzonemu na poczet orzeczonej kary ograniczenia
wolnosci okres zatrzymania w sprawie od dnia 10.08.201 Ir. do dnia 11.08.201 Ir.;
3.
na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 24.09.2010r. o rybactwie srodlajdowym
orzeka przepadek dowodu rzeczowego opisanego w wykazie dowodow rzeczowych nr Drz.
76/11 (Nr 1/45/1 l),poz. l.karta20,38;
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w dniu 10.08.201 Ir. w Krzywej Gorze, woj. opolskie, nie b^dajc uprawnionym do rybactwa
polawial ryby siecia^ typu ,,podrywka" w stawie nalezajsym do obr^bu hodowlanego
nalezacego do Miroslawa Kotlarz z Gospodarstwa Rybackiego w Krzywej Gorze
tj. o przest. z art. 27c ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4 Ustawy z dnia 24.09.2010r. o rybactwie
srodladowym

1.
uznaje oskarzonego Antoniego Trojanowskiego za winnego popelnienia czynu opisanego w
cze_sci wstepnej wyroku tj. przest^pstwa z art. 2,7c ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4 Ustawy z dnia
24.09.201 Or. o rybactwie srodladowym i za to na podstawie art. 27c ust. 1 Ustawy z dnia
24.09.201 Or. o rybactwie srodlajdowym wymierza mu kar? 5 (pie_ciu) miesi^cy ograniczenia
wolnosci, przy czym na podstawie art. 35 § 1 kk zobowiajzuje oskarzonego do wykonywania
nieodplatnej, kontrolowanej pracy na cele spoleczne wskazanej przez Urzajd Gminy w
Popielowie w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesi^cznym;
2.
na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarzonemu na poczet orzeczonej kary ograniczenia
wolnosci okres zatrzymania w sprawie od dnia 10.08.201 Ir. do dnia 11.08.201 Ir.;
3.
na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 24.09.2010r. o rybactwie srodladowym
orzeka przepadek dowodu rzeczowego opisanego w wykazie dowodow rzeczowych nr Drz.
76/11 (Nr 1/45/1 l),poz. 1, karta20,38;

4.
na podstawie art. 27c ust. 2 Ustawy z dnia 24.09.201 Or. o rybactwie srodlajiowym orzeka
podanie wyroku do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie na stronie interneiowei
Urz^du Gminy w Popielowie, na okres 2 (dwoch) miesie_cy;
5.
na podstawie art. 624 § 1 kpk i art. 17 Ustawy z dnia 23.06.1973 r. o oplatach w sprawach
karnych zwalnia oskarzonego w calosci od obowiajzku uiszczania kosztow sa^dowych, w tym
oplaty, kosztami tymi obciajzajajs Skarb Panstwa.
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