2 Ds. 87/14/Sp

ul. Leśna m 33
27-210 STARACHOWfCS

POSTANOWIENIE
o powołaniu biegłego
Dnia 7 kwietnia 2014 r.
Bożena Cichacz- Pomorska prokurator Prokuratury Rejonowej w Starachowicach
w sprawie 2 Ds. 87/14/Sp przeciwko Lechowi Blach podejrzanemu o przestępstwo z
art. 35 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U.
2003 Nr 106 póz, 1.002)
na podstawie art. 193,194,195.198, kpk
postanowił
I.

powołać biegłego lekarza weterynarii Remigiusza Cichonia w celu
stwierdzenia:

l/ czy usypianie zwierząt przez lekarza weterynarii Lecha Blacha odłowionych na
terenie gminy Starachowice w czasie od 3 stycznia 2008 do 20 grudnia 2010r. było
jizasadnione i zgodne z zasadami sztuki lckarsko ^weterynaryjnej w świetle
zgromadzonej w sprawie dokumentacji
21 czy na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego a w szczególności
na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Lecha Blacha, jest możliwa do
określenia liczba zwierząt uśpionych przez w/w lekarza w podanym okresie zgodnie
oraz niezgodnie z zasadami sztuki łekarsko-weterynaryjnej, jeżeli tak jaka to liczba
3f inne uwagi biegłego
U Udostępnić biegłemu następujące akta 2 Ds. 87/14/Sp
III.. Zakreślić termin do wydania opinii -w terminie jak najkrótszym
W myśl art. 197§3 w związku z art. 190§Ikpk uprzedza się. że za wydanie niezgodnej z prawdą opinii
grozi odpowiedzialność karna z art.233§4 kk (pozbawienie wolności do lat 3}.

Pouczenie:
Podejrzanemu i jego obrońcy oraz pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi przysługuje prawo
wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych oraz zapoznania się z opinią złożoną na piśmie.
Podejrzanego pozbawionego wolności nie sprowadza się. jeżeli zachodzą przeszkody wymienione w
art.318kpk.

UZASADNIENIE
Prokuratura Rejonowa w Starachowicach prowadzi śledztwo przeciwko Lechowi.
Blach podejrzanemu o przestępstwo z art. 35 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
ochronie zwierząt. W toku śledztwa pojawiła się konieczność uzyskania opinii

biegłego lekarza z zakresu weterynarii. Ponieważ do udzielenia odpowiedzi na w/w
pytania wymagana jest wiedza specjalistyczna- postanowiono jak na wstępie.
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Zarządzenie:
Stosownie do art.3 ISkpk doręczyć odpis postanowienia:
podejrzanemu k. 393
obrońcy podejrzanego k. 451

pokrzywdzonym/k. 165 a. podr.
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