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Metsästysoikeuksien vuokraaminen Hirvijärvenseudun Erämiehet ry:lle
262/10.00.02/2020
Hirvijärvenseudun Erämiehet ry on hakenut metsästysoikeuksien
vuokraamista Sonkajärven kunnan omistamalta tilalta. Kunnanhallitus on
15.2.1993 § 82 tehnyt periaatepäätöksen metsästysoikeuksien
vuokraamisesta. Sen mukaan kunta perii vuokraa metsästysoikeuksista
0,17 €/ha/vuosi. Vuokra-aika on 5 vuotta ja vuokra laskutetaan. Mikäli
vuokrattava maa jakautuu pienriistaan ja hirvenmetsästykseen, niin vuokra
on 0,08 €/pienriista ja 0,08 €/hivenmetsästys/ha/vuosi.
Päätös

Hirvijärvenseudun Erämiehet ry:lle vuokrataan seuraavan Sonkajärven
kunnan omistaman maa-alueen metsästysoikeus viideksi (5) vuodeksi
vuokrakaudeksi 2.11.2020 - 2.11.2025:
Kylä
Toivakko

Perustelut

Kiinteistötunnus
Palosuo 762-416-6-26

Pinta-ala ha
61,14

Hallintosääntö 22 § F. 14
Jari Sihvonen
kunnaninsinööri

Tiedoksi

Hirvijärvenseudun Erämiehet ry/Esa Hyttinen

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on annettu tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 9.11.2020.
Nähtävänäolo

Päätös on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 9.11.2020
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Oikaisuvaatimusohjeet
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus
on toimitettava Sonkajärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon
aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
päätöspöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksiantopäivää ei lueta
oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomaisen yhteystiedot, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Sonkajärven kunta/Tekninen lautakunta

Lepokankaantie 2
74300 SONKAJÄRVI
Sähköposti: sonkajarvi@sonkajarvi.fi
Puh. 040 675 0001
Faksi (017) 272 7017
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin
ajalla 1.9.-31.5. klo 8.00-15.30
ajalla 1.6.-31.8. klo 8.00-15.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

