
Sygnatura akt: VIII K 967/21 

 

 
 
 

WYROK 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

Dnia 3 listopada 2022 roku 
 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, Wydział VIII Karny, 
w składzie: 

przewodniczący:  sędzia Szymon Piętek, 
protokolant:  Radosław Celiński, 

bez udziału oskarżyciela publicznego - prokuratora, 
po rozpoznaniu na terminie rozprawy 3 listopada 2022 roku sprawy: 
Łukasza Brzezińskiego (imię i nazwisko w mianowniku: Łukasz Brzeziński), 
syna Piotra i Małgorzaty z domu Ruszkowskiej (nazwisko w mianowniku: 
Ruszkowska), urodzonego 13 czerwca 1991 roku w Warszawie; 

oskarżonego o to, że: 
w dniu 26 września 2021 roku przy ulicy Wileńskiej 10 w Warszawie prowadził 

w ruchu lądowym pojazd mechaniczny marki „Citroen C8” o numerze 

rejestracyjnym WH 95009, nie stosując się do orzeczonego względem niego 

wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, 

sygnatura akt: IV K 462/20, dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich 

pojazdów mechanicznych, obowiązującego od dnia 31 marca 2021 roku; 

tj. o czyn z art. 244 k.k.; 

 

orzeka w ten sposób, że: 

 
1. oskarżonego, Łukasza Brzezińskiego, uznaje za winnego popełnienia 

zarzucanego mu w treści aktu oskarżenia czynu, wyczerpującego 
dyspozycję występku z art. 244 k.k., i za to na podstawie tegoż 
przepisu skazuje go, zaś na zasadzie art. 244 k.k. w zw. z art. 37 k.k. 
wymierza mu karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności; 

2. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w punkcie 1 
(pierwszym) treści sentencji niniejszego wyroku kary pozbawienia 
wolności zalicza oskarżonemu, Łukaszowi Brzezińskiemu, okres 



rzeczywistego pozbawienia wolności jego osoby w niniejszej sprawie 
w postaci zatrzymania od godziny 14:25 dnia 26 września 2021 roku 
do godziny 13:20 dnia 27 września 2021 roku; 

3. na zasadzie art. 42 § 1a pkt. 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec 
oskarżonego, Łukasza Brzezińskiego, środek karny w postaci zakazu 
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 7 
(siedmiu) lat;  

4. na podstawie art. 43b k.k. orzeka podanie niniejszego wyroku do 
publicznej wiadomości poprzez: 
- zamieszczenie jego treści na stronie internetowej Sądu 

Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie w 
okresie 1 (jednego) roku od daty uprawomocnienia się tego 
orzeczenia oraz 

- wywieszenie jego odpisu w gablocie przy Biurze Obsługi 
Interesanta powyższego Sądu w okresie 6 (sześciu) miesięcy od 
daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 

5. na zasadzie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego, Łukasza 
Brzezińskiego, na rzecz Skarbu Państwa w całości koszty sądowe za 
niniejszą sprawę w wysokości 220 (dwustu dwudziestu) złotych, a w 
tym - opłatę w sprawach karnych w wysokości 120 (stu dwudziestu) 
złotych. 

 
 
   


