
       

UCHWAŁA Nr XLIV/303/2022 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 12 lipca 2022 r. 

 

w  sprawie wyrażenia poparcia dla wniosku rolników o rozwiązanie umowy dzierżawy 

zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych  

w Warszawie a Kołem Łowieckim „Warszawskie Koło Myśliwskie nr 2” w Warszawie 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 559 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Sochocinie wyraża poparcie dla wniosku rolników o rozwiązanie umowy 

dzierżawy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych 

w Warszawie a Kołem Łowieckim „Warszawskie Koło Myśliwskie nr 2” w Warszawie. 

§ 2. Umotywowanie poparcia zostało zawarte  w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin. 

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr XLIV/303/2022 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 12 lipca 2022 r. 

w  sprawie wyrażenia poparcia dla wniosku rolników o rozwiązanie umowy dzierżawy 

zawartej  pomiędzy Skarbem Państwa – Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych  

w Warszawie a Kołem Łowieckim „Warszawskie Koło Myśliwskie nr 2” w Warszawie  

Podstawą prawną rozwiązania umowy dzierżawy jest §6 ust. 2 w zw. z §4 ust. 1 pkt 3) 

umowy dzierżawy z dnia 31.03.2022 r. Zgodnie ze wskazanymi przepisami „Umowa dzierżawy 

obwodu łowieckiego może zostać rozwiązana przed upływem terminu, na jaki została zawarta, 

w przypadku nieprzestrzegania przez Dzierżawcę zasad prowadzenia racjonalnej gospodarki 

łowieckiej lub niezrealizowania przez Dzierżawcę warunków określonych w §4 niniejszej 

umowy.” Przepis §4 ust. 1 pkt 3) stanowi: „Dzierżawca zobowiązany jest do rzetelnego i 

terminowego szacowania szkód łowieckich, w przypadku, gdy z przepisów prawa obowiązek 

szacowania szkód łowieckich został nałożony na dzierżawcę obwodu łowieckiego oraz 

terminowej wypłaty naliczonych odszkodowań łowieckich.” 

Podstawą faktyczną rozwiązania umowy dzierżawy jest brak współpracy Warszawskiego 

Koła Myśliwskiego nr 2 z rolnikami, dotyczący w szczególności procedury szacowania szkód 

w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną, jak  

i w wysokości proponowanych odszkodowań za wyrządzone szkody. Istotnym problemem jest 

także rosnąca populacja dzików wyrządzających szkodę w uprawach rolnych oraz brak 

adekwatnych działań ze strony WKM nr 2 w powyższym zakresie. 

 Powyższy stan faktyczny ma miejsce od wielu lat, co wielokrotnie zgłaszane było 

wszystkim organom i instytucjom, posiadającym stosowne kompetencje w sprawie. Pomimo 

w/w działań rolników, wielu spotkań, umowa dzierżawy z przedmiotowym WKM nr 2 została 

ponownie zawarta na kolejne 10 lat. Jednocześnie sytuacja rolników, prowadzących swoje 

gospodarstwa na obszarze obwodu łowieckiego WKM nr 2, nie uległa poprawie.  

Mając na uwadze powyższe okoliczności,  Rada Miejska w Sochocinie wyraża poparcie dla 

wniosku rolników o rozwiązanie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – 

Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie a Kołem Łowieckim „Warszawskie 

Koło Myśliwskie nr 2” w Warszawie. 

      

  

 

         


