
PROJEKT

IJCIIWALA Nr Xl,lY I ... 12022

RADY MIF],.ISKIII.' W SOCI{OCINIE

t, dnia ... lipca 2022 r.

w sprawie wyra2enia poparcia dla rvniosl<u rolnik6w o rozwi4zanie umowy dziertawy
zawartej pomigdzy Skarbcm Paiistwa - Ilegionaln4 Dyrekcj4 Las6w Paristwowych
w Warszawie a Kolem f,,on,iechim,,Warszawshie Kolo MySliwskietrr2" w Warszawie

Na podstawie art. l8 ust. 1 r:stawy z. dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym (Dz. U.

22022 r., poz,. 559 r,e zm.) Ilurla Mic'jska u, Sochocinie uchwala, co nastgpuje:

$ 1. Rada Miejska w Socl.rocinic r,t,vtaza poparcie dla wniosku rolnik6w o rozwiqzanie umowy

dzierlawy zawartej pon-rigclzy Skalbcm Paristwa _- Rcgionaln4 Dyrekcj4 Las6w Paristwowych

w Warszawie a Kolem l,owicckim ,,Warszawskie I(olo My6liwskie nr 2" w Warszawie.

$ 2. Umotywowanie poparcia zostalo zau,artc w uzasadnieniu do niniejszej uchwaly.

$ 3. Wykonar-rie uchrvali, porvicrza siq Burnristrzowi Miasta i Gminy Sochocin.

$ 4. Uchwala wchodzi w 2ycic z clnicm pod.jqcia.

Przewodniczqca Rady

Monika Makowska-Choj nacka



UZASADNIT'NIIi

UCIIWALY Nr X[,[V/. ..121122

ITADY MII'.ISKII'J W SOCIIOCINII'

z dnia...lipca 2022 r.

w sprawie wyra2enia poparcia dla wniosku rolnih6rv o ro'ttvi4zanie umowy dziertawy
zawartej pomigdzy Skarbem Paristwa * Regionaln4 Dyrekcj4 Las6w Paristwowych
w Warszawie a Kolem tr-owieckim o,Warsz:twskie Kolo M5,$lirvskie nr 2" w Warszawie

Podstaw4 prawn4 ro'zwi'4zania umowy clzicrzawy iest ts6, r-rsl. 2 \ i zw. z $4 ust. I pkt 3)
umowy dzierZawy 2dnia3l.03.2022 r. Ztrloclnic z.c wskzizarrvnri prz.cpistn"ni ,,(/ntotva dzierzawy
ohwodu lowieckiego mo2e zostcrc ron,vitlzunu przccl upl1tt,p2111 lcrntinu, nct.luki zoslala zawarta,
w przypadku nieprze,strzeganiu przez DzierisvtcV zcrs'trcl prot,t,aclzenia racjonulnej gospodarki
lowieckiej lub niezrealizowania przez Dzieriuvtcg vt,urunkriy, okre.ilonych y, {4 niniejszei
umowy. " Przepis $4 ust. 1 pkt 3) stanowi: ,,1)zierzutlcu zobov,itlzony ,jesl cb rzetelnego i
terminowego szacot4)ania szkrjd lov,ieckich, t,v pr4tpucll<u, grll' :: pr::c1ti,srit4) prcnuu obowiqzek
szacowania szkdd ktvtieckich zoslul nuloz.on.1, nu cl::it:t'zut,r,t'c ol'sy,odu lotvieckiego oraz
t er minow ej wypl aly nal i c zo nyc h o cl,y z ko cl ot y u fi I ot,t, i c c ki t' h. "

Podstaw4 faktycznqrczwiqzania Lrmowy d'zierLawy.icsl brali wsp<llpracy Warszawskiego
Kota MySliwskiego nr 2 z rolnikami, dolycztycy w szczeg6lnoSci procedury szacowania szk6d

w uprawach rolnych wyrzqdzonych pt-1.c'1, t.tvierzynE 1eSn4, jak
i w wysokoSci proponowanych odszkoclowan't.a r,vvr''z4clzonc szl<ocly. Istotnym problemem jest

takze rosn4ca populacia dzik6w wyrt.4dza.i'4cych szkodg w Lrpra\ /acl'r rolnych oraz brak
adekwatnych dzialah ze strony WKM nr 2 w po\ /yz,szynr zakre sic.

Powylszy stan faktyczny ma mie.isce od wielLr lat. co wielokrotnie zglaszane bylo
wszystkim organom i instytuciom, posiada.i4cyrn stosownc konrpctcncje w sprawie. Pomimo
wlw dziaLah rolnik6w, wielu spotkafl, Lrmowur d'zicrltrwy z przcdmiotowym WKM nr 2 zostala
ponownie zawarta na kolejne 10 lat. JeclnoczeSnie sytuao.ja rohril<ow, prowadz4cych swoje
gospodarstwa na obszarze obwodu lowieckiego WKM nr'2. nic Lrlcgla poprawie.

Maj4c na uwadze powy2sze okolicznoSci, I{acla Mie.jska vv Sochocinre wyrai.a poparcie dla
wniosku rolnik6w o rozwiqzanie urnowy d'zicrl.awy zawartc.j por"nigdzy Skarbern Paristwa -
Regionaln4 Dyrekcj4 Las6w Pahstwowych w Wars't,awic ar I(oicnr .l,owieckim ,,Warszawskie
Kolo MySliwskie nr 2" w Warszawie.

M on iha VI aholvsk:r-Clio inacka
J ;,.',

l'r'zclvoclni czlrlgrr ltady,


