
s. 27 

Artykuł 12. 

dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:  

§ 2. Odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto w krót-

kich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny 

sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia 

uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo.  

 

 

s. 81 

Artykuł 38a.  

1. W razie orzeczenia zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt, sąd 

wyznacza sprawcy odpowiedni termin na przekazanie zwierząt w posiadanie innej osobie lub instytu-

cji i poinformowanie o tym sądu.  

2. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu i stwierdzenia przez sąd, że skazany 

wbrew zakazowi jest posiadaczem zwierzęcia, sąd wydaje postanowienie o czasowym odebraniu 

skazanemu tego zwierzęcia.  

3. Odpis postanowienia przesyła się właściwemu ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia wójtowi 

(burmistrzowi, prezydentowi miasta) w celu wykonania.  

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję, w której określa miejsce przekazania zwierzę-

cia, o którym mowa w art. 7 ust. 1.  

5. Przepisy art. 7 ust. 1a–5 stosuje się odpowiednio.  

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się również w sytuacji, gdy skazany wejdzie w posiadanie zwierzęcia w 

okresie trwania zakazu.  

7. W razie skazania za przestępstwo polegające na niestosowaniu się do orzeczonego przez sąd zaka-

zu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt, o którym mowa w art. 244 KK, 

sąd orzeka przepadek zwierzęcia.  

 

Artykuł 38b.  

1. W razie orzeczenia zakazu, o którym mowa w art. 35 ust. 4 lub 4a, przepis art. 84 § 1 KK oraz prze-

pisy art. 180, art. 181, art. 183, art. 184, art. 185 i art. 186a KKW stosuje się odpowiednio.  

2. W razie orzeczenia zakazu wykonywania określonych zawodów, prowadzenia określonej działalno-

ści lub wykonywania określonych czynności, o którym mowa w art. 35 ust. 4 lub 4a, sąd przesyła od-

pis wyroku także powiatowemu lekarzowi weterynarii, właściwemu dla miejsca zamieszkania skaza-

nego. 

 


