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w sprawie: zaistniałego w dniu 13 grudnia 2016r. oraz 17 grudnia 2016r. w Nysie nieumyślnegozniszczenia w świecie zwierzęcym w znacznych rozmiarach powstałego wskutekwłączenia urzadzeńMałej Elektrowni Wodnej Tauron bez uprzedniego jednoczesnego włączenia odstraszacza iwypłaszacza ryb, w wyniku.czego doszło do uśmiercenia około dwóch ton ryb m. in. gatunku sandacz,leszcz, płoć o wartości strat około 33 800 zł. na szkodę Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s
w Opolu
tj. oprzestępstwo z art. 18154 kk

przeciwko podejrzanemu(ej): ----------------------------------------------------------------------------------------(wypełnić, jeżeli w sprawie występuje— imię, nazwisko, apls I kwaly'ikacjaprawna zarzucanego czynu)

postanowił
umogyć śledztwo

w sprawie: zaistniałego w dniu 13 grudnia 2016n oraz 17 grudnia 2016r. w Nysienieumyślnegozniszczenia w świecie zwierzęcym w znacznych rozmiarach powstałego wskutekwłączenia urządzeń Małej Elektrowni Wodnej Tauron bez uprzedniego jednoczesnegowłączenia odstraszacza i wypłaszacza ryb, w wyniku czego doszło do uśmiercenia okołodwóch ton ryb m.in. gatunku sandacz, leszcz, płoć o wartości strat około 33 800 zł. na szkodęOkręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu tj. o przestępstwo z art. 18154 kkwobec stwierdzenia, iż brak jest danych dostatecznie uzasadniaLą' cych podejrzenie jegowełnienia (na zasadzie art.] 7 6” 1 pkt.] kpk).

Uzasadnienie
Komenda Powiatowa Policji w Nysie, Wydział d/w z Przestępczością Gospodarcząprowadziła śledztwo PG RSD 116/17, le. 559.2017 w sprawie zaistniałego w dniu 13 grudnia2016r. oraz 17 grudnia 2016r. w Nysie nieumyślnego zniszczenia w świecie zwierzęcym wznacznych rozmiarach powstałego wskutek włączenia urządzeń Małej Elektrowni Wodnej Tauronbez uprzedniego jednoczesnego włączenia odstraszacza i wypłaszacza ryb, w wyniku czegodoszło do uśmiercenia około dwóch ton ryb m.in. gatunku sandacz, leszcz, płoć o wartości stratokoło 33 800 zł. na szkodę Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu tj. oprzestępstwo z art. 181 (54 kk.
W dniu 30 grudnia 2016r do Komendy Powiatowej Policji w Nysie wpłynęłozawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez przedstawiciela OkręguPolskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. Z zawiadomienia wynikało, że w godzinachpołudniowo — wieczornych w dniach 13.12.2016 oraz 17.12.2017 na rzece Nysa Kłodzka poniżejMałej Elektrowni Wodnej Tauronu znajdującej się na Zbiorniku Nysa zostały ujawnioneuszkodzone ryby.
Zawiadomienie o przestępstwie w powyższej sprawie złożył . PrezesZarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu. Wymieniony wskazał, że wdniach 13.12.2016 r. i 17.12.2016 r. poniżej Małej Elektrowni Wodnej Tauronu, znajdującej się naZbiomiku Nysa, wędkarze zaobserwowali bardzo dużą ilość śniętych ryb gatunków leszcz, płoć,krąp, jaź i sandacz, a uszkodzonych i pociętych przez turbiny wskazanej elektrowni. Z ustaleńA„l._..-____|. ,



ryb. Po zakończeniu prac przy budynku elektrowni został włączony odstraszacz bez
wcześniejszego wypłoszenia ryb spod turbin. W momencie włączenia turbin ryby uwięzione
pomiędzy odstraszaczem, a turbiną zostały zassane

i większość z nich nie przeżyła przejścia przez
urządzenia elektrowni.

.

W powyższej sprawie przyjęto protokół zawiadomienia o przestępstwie od uprawnionego
przedstawiciela PZW w Opolu

, który wskazał w nim takie same przyczyny
spowodowania strat w ichtiofaunie, jak w pisemnym zawiadomieniu Prezesa Zarządu PZW

_

'
. Ponadto uzupełnił, że prace podwodne przy elektrowni związane z przedmiotowym

zdarzeniem były realizowane przez firmę Tauron Ecoenergia, po uprzednim otrzymaniu
stosownych pozwoleń ze strony Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W toku postępowaniaustalono, że w dniu 30.12.2016 r. w Nysie, odbyło się spotkanie PZW
w Opolu z przedstawicielami Tauron Ecoenergia, głównego wykonawcy MelBud, producenta
urządzeń odstraszacza i wypłaszacza, RZGW we Wrocławiu. Na tym spotkaniu omówione zostały
zasady i procedura umchamiania turbin elektrowni, w taki sposób aby nie powodować szkód w
ichtiofaunie. Omówiono na nim rn. in. kwestie zasad działania bariery elektrycznej
zabezpieczającej przed dostaniem się ryb na urządzenia zrzutowe elektrowni, która funkcjonuje
dzięki systemom odstraszania i wypłaszania. System wypłaszania wspomaga prace systemu
odstraszania ijest on obecnie włączany co 7 dni. W okresie jesienno-zimowym ryby schodzą w
niższe cieplejsze partie wody, a w tym w kanały dolotowe turbin, szukając tam schronienia. System
wypłaszania elektryczno-akustycznego nie wypłasza ryb, które wpłynęły do sztolni kanałów
dolotowych turbin. Założenia projektowe zakładały 75% skuteczność bariery elektrycznej, a
systemu wypłaszania ryb nie mniej niż 30%. Przedstawiciel wykonawcy oświadczył, że w
warunkach nominalnych skuteczność bariery wynosi ok. 80%, a systemu wypłaszaniamaksymalnie
40-50% i nie ma możliwości zwiększeniaskuteczności tego systemu.

Z informacji uzyskanych z Turon Ekoenergia w Jeleniej Górze wynika, że podejmowane
są prace modernizacyjne w elektrowni wodnej Głębinów, w związku z prowadzonym przez
RZGW we Wrocławiu projektem „Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego”. W konsekwencji czego elektrownia i tak musiała być
wyłączona z ruchu. Przeprowadzona modernizacja urządzeń nie zmieniła parametrów
przepływowych elektrowni. Z informacji tych wynika także. że spółka Turon Ekoenergia nie
została poinformowana przez RZGW o specyficznym sposobie działania bariery oraz konieczności
przeprowadzania określonej procedury, którą wykonuje RZGW celem wypłoszenia ryb z
obszarów narażających je na zassarrie do turbin elektrowni. Aktualnie posiadanawiedza pozwala
stwierdzić, że przedmiotowabariera jest urządzeniem wymagającym konfiguracji do istniejących
warunków pracy. Na spotkaniu w dniu 30.12.2016 r. przedstawiciele tej spółki wystąpili z
inicjatywą opracowania Regulaminu współpracy służb RZGW i TAURON Ekoenergia na stopniu
wodnym Nysa, w którym zostaną określone wzajemne obowiązki i odpowiedzialności związane z
funkcjonowaniem urządzeń, obsługą bariery dla ryb oraz zasady wymiany informacji pomiędzy
stronami.

W związku z powyższym Postanowieniem z dnia 7 czerwca 2017r zostało wszczęte
śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 13 grudnia 2016r. oraz 17 grudnia 2016r. w Nysie
nieumyślnego zniszczenia w świecie zwierzęcym w znacznych rozmiarach powstałego wskutek
włączenia urządzeń Małej Elektrowni Wodnej Tauron bez uprzedniego jednoczesnego włączenia
odstraszacza i wypłaszacza ryb, w wyniku czego doszło do uśmiercenia około dwóch ton ryb
m.in. gatunku sandacz, leszcz, płoć o wartości strat około 33 800 zł. na szkodę Okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego z/s w Opolu tj. o przestępstwo z art. 18154 kk.

W toku wykonywanych czynności przesłuchano w charakterze świadka z uprzedzeniem
art. 18351 kpk upoważnionego przedstawiciela firmy TAURON EKOENERGIA_

który zeznał że Współpraca pomiędzy RZGW st we Wrocławiu a firmą TAURON Ekoenergia
polegał na wykorzystaniu na cele energetyczne zrzutu wody ze zbiornikaNysa. Wyglądało to tak,
że w Nysie przy tamie —- budowli zrzutowej wody zamontowane są urządzenia—- dwa turbozespoły,
które wykorzystują zrzut wody do produkcji energii. Budowla zrzutowa jest własnością RZGW
we Wrocławiu natomiast dwa turbozespoły oraz urządzenia pomocnicze są własnością Tauronu.

Przy okazji przebudowy budowli zrzutowcj przez RZGW, firma TAURON od 27 lutego
2013r przeprowadzała prace modernizacyjne tej elektrowni w zakresie swoich urządzeń. Firma
TAURON nie zmieniała turbozespołów tylko modernizowała je oraz urządzenia pomocnicze. W
czasie tych prac turbozespoły były wyłączone - odstawione. Jak dalej zeznał w/w, zainstalowanie
bariery elektrycznej i wypłaszacza akustycznego nastąpiło na zlecenie RZGW. Ponadto



RZGW żadnych dokumentów dot. obsługi tych urządzeń. Jak zeznał świadek trwają uzgodnienia
umowy współpracy pomiędzy TAURON EKOENERGIA a RZGW we Wrocławiu i załącznikiem
do tej umowy będzie regulamin współpracy obejmujący zasady działania tych urządzeń oraz
zakres czynności posterowania w związku z obsługą tych urządzeń. Do firmy TAURON
EKOENERGlA nie wpłynęła żadna informacja

'

dotycząca sposobu funkcjonowania tych
urządzeń. Pracownicy firmy nie obsługują odstraszaczy ani wypłaszaczy ryb. Urządzenia te
obsługują pracownicy RZGW. Pracownicy TAURON EKOENERGIA każdorazowo informują
RZGW o prowadzonych pracach i to pracownicy RZGW decydują czy wypłaszacz należy
włączyć lub wyłączyć. Z firmy TAURON EKOENERGIA nikt nie posiada uprawnień do obsługi
tych urządzeń.

Jak dalej zeznał świadek sytuacje z dnia 13.12.20I6r i l7.l2.2016r są odrębnymi sprawami
nie mającymi ze sobą nic wspólnego. Sytuacja z dnia I3.l2.2016r była spowodowana
uruchomieniem jednego turbozespołu po zakończeniu prac modernizacyjnych wykonywanych
przez wykonawcę. W dniu [2.12.2016r nurkowie podczas prac podwodnych wyjęli zastawy
remontowe i włożyli kraty zasadnicze. Na czas prowadzenia prac podwodnych bariera elektryczna
była wyłączona. Natomiast świadek nie wie czy po zakończonych pracach podwodnych bariera ta
została włączona i

z jaką procedurą. O potrzebie wyłączenia bariery elektrycznej zostały
poinformowane służby RZGW przez nurków z firmy SONAR z/s we Wrocławiu. Natomiast o
włączeniu tych barier po zakończonych pracach również powinni RZGW powiadomićnurkowie z
firmy SONAR.

Sytuacja z dnia 17.12.2016r była pierwszą sytuacją kiedy doszło do uszkodzenia ryb.
Podobny cykl rzutu wody w ciągu dnia miał miejsce w dniu l6.12.2016r i nie zaobserwowano w
tym czasie uszkodzenia ryb. Zaistniała sytuacja wymaga od stron zarówno RZGW jak i TAURON
EKOENERGIA opracowania sposobu postępowania w przypadku uruchamiania i zatrzymywania
turbozespołów. Firma TAURON EKOENERGIA nie posiada informacji na temat sposobu
postępowania w sytuacji kryzysowej. Taki regulamin współpracy jest na etapie opracowania. 0
załączeniu i wyłączeniu turbozespołów pracownicy TAURON EKOENERGIA informują
pracowników RZGW i to pracownicy RZGW zgodnie z instrukcją obsługi tych urządzeń decydują
o załączeniu wypłaszaeza.

Z zeznań - ' wynika, że bariera elektryczna obecnie pracuje w ..nutomlole". Do
dnia zaistnienia w/w zdarzeń firma TAURON EKOENERGIA nie znała procedur wznawianie pne
systemu gdyz takich nie było. Dopiero po tych zdarzeniach zaczęto je opracowywać i

są
sukcesywne wdrażane do bieżącej eksploatacji. Nie było żadnych szkoleń ze strony RZGW
odnoście używania urządzeń. Również producent urządzeń nie przeprowadzał szkoleń w firmie
TAURON. _

- zeznał, że nie wie czy doszło do nieprawidłowości przy użytkowaniu,
wznawianiu bądź wyłączaniu systemu i urządzeń.

Następnie przesłuchano w charakterze świadka '
— Dyrektora Pionu w

firmie MELBUD, która realizowała budowę przepławki dla ryb na rzece Nysa Klodzka na
podstawie umowy z RZGW we Wrocławiu. Jednym z elementów przedmiotu umowy był montaż
na rzece Nysa Kłodzka bariery elektrycznej NEPTUN oraz wypłaszacza akustycznego. Montażem
zajmował się podwykonawca tj. firma PROCOM SYSTEM st we Wrocławiu. Dokumentacja,
która powinna zawierać instrukcję eksploatacji barier elektrycznych została przekazana
zmawiającemu, natomiast przeszkoleniem dot. obsługi odpowiedzialna była firma PROCOM
SYSTEM. Ponadto świadek zeznał, że nie ma wiedzy jak powinna wyglądać prawidłowa
procedura wznawiania pracy systemu elektrycznego ochrony ryb.

Kolejno, przesłuchano w charakterze świadka upoważnionego pracownika — kierownika
zbiornika wodnego Nysa w Nysie reprezentującego RZGW we Wrocławiu. Jak zeznał
wymieniony współpraca pomiędzy RZGW we Wrocławiu, a firmą TAURON polegała na tym, że
firma TAURON posiada zainstalowaneurządzenia energetyczne do produkcji prądu zainstalowane
na budowli zrzutowej zbiornika Nysa. Na okoliczność tej współpracy sporządzona jest umowa
dzierżawy, która nie była podpisanaprzez strony. Powodem tego jest brak porozumieniaw kwestii
finansowej. Sytuacja ta trwa już od kilku lat.

W ramach „modernizacji” zbiornika wodnego Nysa i wykonania przepławki dla ryb,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w warunkach nakazała RZGW zainstalowaniabariery
elektrycznej i wypłaszacza akustycznego. Bariera akustyczna na dzień zdarzeń była
eksploatowana przez RZGW Wrocław, a za prawidłowe działanie i dobór urządzenia odpowiada
firma MELBUD i projektant. System o nazwie ..NEPTUN” zamontowała firma PROCOM System
SA (podwykonawca firmy MELBUD). Urządzenia te zostały przejęte do eksploatacji przez



nurków dla firmy TAURON bariera elektryczna została wyłączona, a 13 grudnia 2016r załączona.
Natomiast w dniu 17 grudnia 2016r nikt z pracowników RZGW nie wyłączał bariery elektrycznej.

Jak dalej zeznał świadek w dniu 16 grudnia 2016r przed uruchomieniem drugiego
turbozespołu ok godz. 16:00 wykonano zdalnie uruchomienie systemu wypłaszania ryb i

załączono barierę elektryczną. W tym dniu nie nastąpiło uszkodzenie ryb. W dniu 17 grudnia
2016r przy ponownym uruchomieniu drugiego turbozespołu nastąpiło z niewiadomego powodu
uszkodzenie ryb, gdzie bariera pracowała nieprzerwanie. Firma TAURON nie otrzymała od
RZGW instrukcji eksploatacji tych urządzeń, gdyż nie jest upoważniona do obsługi. W ramach
decyzji środowiskowej zostały narzucone parametryjakie ma spełniać bariera elektryczna i system
wypłaszania oraz należało wykonać stosowne badania efektywności badania systemu. Takie
badania zostały wykonane w ramach kontraktu, a wyniki zostały przedstawione JRP Nysa RZGW
Wrocław.

Po zaistniałych incydentach w dniach 13 i 17 grudnia 2016r nastąpiło spotkanie
przedstawicieli firm TAURON, RZGW Wrocław i wykonawcy tj. MELBUD, PROCOM System
przy udziale Polskiego Związku Wędkarskiego celem wyeliminowania w przyszłości podobnych
zdarzeń. Zmieniono algorytm pracy systemu — po każdorazowym wyłączeniu bariery i ponownym
załączeniu następuje najpierw automatyczne uruchomienie systemu wypłaszania a dopiero
załączenie bariery elektrycznej. Pracownicy RZGW Wrocław wykonali wyłączenie i załączenie
bariery elenktycznej zgodnie z otrzymaną instrukcją obsługi otrzymaną w dniu szkolenia od
PROCOM System.

W toku dalszych czynności przesłuchano w charakterze świadka —

upoważnionego przedstawiciela firmy SEWCO, która zajmuje się projektowaniem w
zakresie

budownictwa. W/w zeznał, że zgodnie z wymaganiami mieli obowiązek uwzględnić w projekcie
wyposażenie budowli w przepławkę, urządzenia wypłaszające i bariery elektryczne - z czego się
wywiązali.

Jak dalej zeznał w dniu 13 grudnia 2016r została wyłączona bariera elektryczna celem
zapewnienia bezpieczeństwa dla pracujących w tym rejonie nurków. W czasie kiedy bariera byla
wyłączona pomiędzy barierę elektryczną a budowlę zrzutową napłynęły ryby , które normalnie nie
mają tam dostępu. Po zakończonych pracach przez nurków bariera została załączona bez
uprzedniego wypłoszenia ryb za co miał odpowiadać PROCOM SYSTEM. Włączenie bariery
spowodowało, że ryby zostały uwięzione i nie mogły się wydostać. Po uruchomieniu turbin ryby
zostały zassane

i uszkodzone przez łopatki turbin wodnych. Kiedy doszło do wskazanego
zdarzenia system nie był odpowiednio skonfigurowany. Natomiast w dniu 17 grudnia 2016r doszło
do okresowego braku energii elektrycznej. Spowodowało to, że bariera elektryczna się wyłączyła i

ryby napłynęły pomiędzy budowlę zrzutową a barierę elektryczną. Po wznowieniu zasilania
bariera elektryczna i turbiny się uruchomiły i doszło do ponownego uszkodzeniaryb. Jakwynika z
zeznań przedstawiciela firmy SEWCO były podjęte rozmowy w celu wyeliminowania w
przyszłości takich wypadków.

Następnie przesłuchano w charakterze świadka upoważnionego przedstawiciela firmy
PROCOM SYSTEM z/s we Wrocławiu Jak zeznał wymieniony firma
PROCOM SYSTEM z/s we Wrocławiu zajmuje się szeroko rozumianą automatyką przesyłową
oraz automatyką w ochronie środowiska ponadto lirma dostarcza systemy ochrony ryb — bariery
elektryczne. A więc firma PROCOM SYSTEM projektuje, produkuje, instaluje, uruchamia i

konfiguruje systemy barier elektrycznych i przekazuje je do eksploatacji użytkownikom
końcowym.

W związku z realizacją umowy dostarczono i zamontowano barierę elektryczną oraz
akustyczny system odstraszania na wodzie górnej budowli piętrzącej jak i system wypłaszania
oraz barierę elektryczną na stanowisku wody dolnej. Ponadto dostarczono system monitoringu ryb
w p1zepławce. Dokumentacja techniczna oraz instrukcje eksploatacji zostały przekazane
użytkownikowi i załączone do dokumentacji postępowania.

Jak zeznał w/w dobierając urządzenia kierowano się wymogami postępowania
przetargowego dla realizowanej inwestycji budowy przepławki. Przy doborze urządzenia brano
przede wszystkim pod uwagę warunki zapisane w dokumentacji przetargowej oraz ustalenia z
inwestorem czyli RZGW na etapie realizacji umowy. Prawidłowa procedura działania i

funkcjonowania tych urządzeń powinnawyglądać tak, że operator — osoba przeszkolona ze strony
użytkownika wyłącza barierę pop1zez aplikację NEPTUN TOOL lub wyłącznikiem głównym w
szafie sterujące — zasilającej elektrody bariery. Włączenie natomiast powinno wyglądać tak, że w
pierwszej kolejności uruchamiany jest system wypłaszania akustycznego z poziomu aplikacji



Nie można bariery włączyć zdalnie jeśli była wyłączona lokalnie w szafie.
W rzeczywistości wyglądało to tak, że podczas prac remontowych na budowli zrzutowej

zbiornika nyskiego bariera elektryczna została wyłączona prawdopodobnie wyłącznikiem
bezpieczeństwa znajdującym się na drzwiach szafy sterującej. Dostęp do szafy posiadają osoby z
dostępem na teren budowli zrzutowej. Aby urządzenia prawidłowo eksploatowano przekazano
generalnemu wykonawcy tj. firmie MELBUD niezbędne dokumenty tj. projekt podwykonawczy,
dokumentację techniczno - ruchową oraz instrukcję obsługi aplikacji NEPTUN TOOL.
Przeprowadzone było również szkolenie pracowników RZGW w zakresie obsługi systemu
ochrony ryb oraz systemu monitoringu ryb w przepławce. W ramach szkolenia przekazana została
instrukcja eksploatacji.

Bariera elektryczna wyposażona była i jest w awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa
dostępny z zewnątrz szafy sterującej więc każdy kto miał dostęp do terenu gdzie była
zainstalowana szafa mógł dokonać wyłączenia bariery. Projekt budowlany oraz wykonawczy
przewidywał montaż akustycznego odstraszania ryb. Projekt wykonawczy zawierał szczegółowe
rozwiązanie w zakresie barier oraz'odstraszaczy i został zatwierdzony do realizacji prze inwestora
tj. RZGW. Zgodnie z wymogiem przetargowym po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń
dokonano weryfikacji skuteczności ich działania. Dotyczy to barier elektrycznych
zainstalowanych na stanowisku wody górnej i stanowisku wody dolnej budowli zrzutowej.
Weryfikacja potwierdziła spełnienie wymogu skuteczności ochrony ryb na poziomie min 75 %.

Bariera NEPTUN pracowała nieprzerwanie od 13 grudnia do 20 grudnia 2016r. Natomiast
zarejestrowano przerwy w pracy bariery tj od 12grudnia 2016r od godz. 09:19 do 13 grudnia
2016r godz. 13:03 oraz od 20 grudnia 2016r od godz. 08:23 do 09:19 tego samego dnia oraz od
godz. 13:33 do 13:58 tego samego dnia . W czasie przerw pracy bariery nie było żadnej ochrony
ryb i ryby mogły napłynąć w dużej ilości w sąsiedztwo budowli zrzutowej. Jak zeznał wymieniony
przedstawiciele firmy PROCOM SYSTEM nie są odpowiedzialnymi za zaistniałe sytuacje, gdyż
wywiązali się należycie w warunków z umowy. Dostarczone urządzenia pracowały prawidłowo i

nie stwierdzono stanów awaryjnych. , ponadto zeznał, że nie wie kto mógłby być
odpowiedzialny za zaistniałą sytuację tj. uszkodzenie ryb. Zaistniałe sytuacje mogły być
spowodowana przestojami w pracy bariery z uwagi na wyłączenie lub brak zasilania energii.

W toku wykonywanych czynności nie ustalono osoby odpowiedzialnej za zaistniałą
sytuację, ponieważ nie ma możliwości poczynienia takich ustaleń Nie można również wykluczyć,
że powstałe zdarzenie spowodowane było przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej.

Z uwagi na powyższe postanowiono jak na sentencji.

:"?

_/ (podpispolicjanta)

Uwu-: Postanowienie o umorzeniu dochodzenia nie wymaga uzasadnieniu. Na wniosek strony org-n prowadzący dochodzenie pod-]: lutni:
najwolniejszepowody mutnygnięci- (art. 1159! I k.ch)

le.599.2017

...... . .. , „.....Prokurator Prokuratury ........Rejonowej...„„......
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_ na podstawie art. 305 5 3 i 325e @ 2 k.p.k. zatwierdza powyższe postanowie .e o umorzeniuśledztwa/dochodzeń?

Marmora)Pouczenie: v

I. Na powyzsze postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 5 la kpk„ art. 325a k.p.k. oraz art.465 g 2 kpk):
- stronom procesowym,
- instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie,
- osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, art. 233, art. 235, art. 236, art 245, art. 270-277, art. 278-294 lub w art. 296—306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia,a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszeniajej praw.Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie |ub uchylić je i przekazać sprawe prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanychokolicznosci bądź przeprowadzenia wskazanycł'rczynności (art. 330 @ ł k.p,k.).Jezeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw „do wniesienia aktu oskarzenia wyda ponownie postanowienie o jego umorzeniu,pokrzywdzony, który wykorzystal uprawnienia przewidziane w art. 306 5 la k.p.k. (tj. prawo do zlozenia zażalenia, które zostałouwzględnione przez sąd) może w takim przypadku wnieść akt oskarzenia do sądu w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisupostanowienia które jest równoznaczne : zawiadomieniem o postanowieniu w rozumieniu art. 55 5 1 kpk. (art, 330 5 2 k.p.k., art. 55 6 [kpk,). Akt oskarżenia winien spełniać wymogi określone w art, 55 5 l i 2 k.p.k.lnny pokrzywdzony tym samym czynem może az do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się dopostępowania (art, 55 5 3 kpk).2. Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 306 5 la k.p.k., przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy (art. 3065 lb k.p.k.).

3. Na postanowienie co do dowodow rzeczowych zazalenie przysługuje stronom oraz osobie, od której odebrano przedmioty lub ktora zgłosiłado nich roszczenie (art. 323 5 2 k.p.k.).
4, W sprawach z oskarzenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu postepowania przygotowawczego rozpoznajeprokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy (art. 465 9 Zakpk,),
5. Zazalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora. który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zwalenia wynosi 7 dniod daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zazalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne(art. 122 5 l i 2, art 460 k.p.k.).
Zarzadzenie:
ll Stosownie do art. 100 5 4, art. 140, art. 306 ; lai 325a 5 2 k,p.k.' odpis postanowienia doręczyć:El podejrzanemu(ej) - karta(y)" ....... wEl obrońcy podejrzanego(ej) - kana(y)”Y pokrzywdzonemu(ej)

- kama)" . - na adres wskazanyw załączniku adresowym — Torn nr& pełnomocnikowi pokrzywdzonego(ej a(y)" .....instytucji, osobie, o której mowa w art, 306 5 ła, pkt 2 | 3 k
2. Przesłać nakaz zwolnienia do' .......3. O uchyleniu środka zapobiegawczego

& I)
............................................................ - kumam”4; Stosownie do art. 3 p. . zawiadomić osobe składającą zawiadomienie o przestępstwie, jezeli nie jest uprawniona do złożeniazazałenia na podstawie an. 306 @ ła pkt 3 k.p.k' - karta(y)"I ....................5. Po uprawomocnieniu sie postanowienia:

- na zasadzie art, 21 5 ] k.p.k. zawiadomić o umorzeniu śłedztwa/dochodzenia'
- zawiadomić o uchyleniu postanowienia o zabezpieczeniuktóremu przekamno to postanowienie dowykonania"


