Sygn. akt VIII K 176/15

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W., 3 listopada 2015 roku
Sąd Rejonowy dla Warszawy P. (...)– P. (...)w W., VIII Wydział Karny w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR M. (...)R. (...)
Protokolant: K. (...)D. (...)
Prokurator: M. (...)P. (...)
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 września 2015 roku, 3 listopada 2015 roku sprawy :
S. S., syna H. i G., urodzonego (...) w C.,
oskarżonego o to, że:
w dniu 4 marca 2015 roku w W. przy ul. (...), w piwnicy oznaczonej nr 169 wbrew przepisom ustawy, posiadał znaczną
ilość środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste o łącznej wadze 70, 32 grama netto, tj. o czyn
z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
orzeka
1. S. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia
29.07.2005 r. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii skazuje go zaś na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia
29.07.2005 r. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art. 37b kk wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy
pozbawienia wolności oraz karę 1 (jednego) roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej
kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;
2. na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu S. S. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach od 4
marca 2015 roku godzina 21:05 do 5 marca 2015 roku godzina 14:55 (jeden dzień);
3. na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek przez
zniszczenie dowodów rzeczowych opisanych w wykazie dowodów rzeczowych – suszu roślinnego
koloru zielono – brunatnego o łącznej wadze 70, 32 grama netto (Drz (...) k. 52);
4. na podstawie art. 44 § 2 kk orzeka przepadek dowodów rzeczowych – wagi elektronicznej (Drz
(...)) (k. 52);
5. na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania w sprawie w
kwocie 815, 48 (osiemset piętnaście 48/100) złotych, w tym opłatę 240 (dwieście czterdzieści) złotych.

