Sygn. akt II K 314/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 15 grudnia 2014 r.
Sąd Rejonowy w Lublińcu - Wydział II Karny
w składzie:
Przewodniczący: SSR Karol Wielgus
Protokolant: Renata Piełot
przy udziale: --po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2014 r.
sprawy D. W.
syna W. i G. zd. C.
urodzonego (...) w K.
oskarżonego o to, że:
w dniu 29 maja 2014 r. na Placu (...) w L., woj. (...) prowadził samochód marki B. o numerze rejestracyjnym
(...) znajdując się w stanie nietrzeźwości: 2,92 i 2,85 promila alkoholu w wydychanym powietrzu przy czym czynu
tego dopuścił się będąc wcześniej prawomocnie skazany przez Sąd Rejonowy w Zawierciu w sprawie II K 437/13 za
prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości
tj. o przestępstwo z art. 178a § 4 k.k.
orzeka:
1. oskarżonego D. W. uznaje za winnego tego, że w dniu 29 maja 2014 r. na Placu (...) w L., woj. (...) prowadził
samochód marki B. o numerze rejestracyjnym (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości: 2,92 i 2,85 promila alkoholu
we krwi przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej prawomocnie skazany na mocy wyroku z dnia 4 września
2013 r. Sądu Rejonowego w Zawierciu, sygn. akt II K 437/13 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie
nietrzeźwości, to jest uznaje go za winnego popełnienia czynu stanowiącego występek z art. 178a § 4 k.k. i za to na
podstawie art. 178a § 4 k.k. wymierza oskarżonemu karę 1 (jeden) roku pozbawienia wolności;
2. na podstawie art. 42 § 2 k.k. i art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 5 (pięć) lat;
3. na mocy art. 627 k.p.k. i art. 2 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
zobowiązuje oskarżonego do pokrycia kosztów postępowania w tym opłaty w kwocie 180 (sto osiemdziesiąt) złotych
i wydatków w kwocie 70 (siedemdziesiąt) złotych.

