W odniesieniu do wywiadu udzielonego w dniu 28 sierpnia 2018 w Radio Szczecin  przez Panią Burmistrz Gminy Mielno Olgę Roszak- Pezała, Urząd Morski w Słupsku pragnie zdementować nieprawdziwe informacje przekazane słuchaczom i wyjaśnić , że na mocy umowy użyczenia nr GN 01/17 z dnia 30 marca 2017r. zawartej pomiędzy Urzędem Morskim w Słupsku a Gminą Mielno, przekazano Gminie min. działkę 308/3 w Sarbinowie w celu realizacji przez nią zadania publicznego polegającego na zapewnieniu utrzymania charakteru turystyczno-wypoczynkowego gminy, bezpieczeństwa, porządku i czystości. Wraz z gruntem działki przekazano do używania posadowione na niej obiekty i  infrastrukturę, w tym promenadę z oświetleniem. Z użyczenia gruntu wyłączono jedynie i enumeratywnie wyliczono : wydmy ochronne, morskie wody wewnętrzne i grunty zalesione. Użyczenie gruntów nastąpiło w dniu 30 marca 2017r  z takim stanem i częściami składowymi gruntu, jakie w tej dacie na nim były usytuowane , a więc wraz z promenadą i jej oświetleniem, albowiem promenada z oświetleniem nie jest odrębnym przedmiotem obrotu , czy praw własności od gruntu, zgodnie ze starą łacińską maksymą „superficies solo cedit” tzn. to , co na powierzchni, przypada gruntowi. Potwierdzeniem oddania w użyczenie rzeczonej promenady wraz z oświetleniem  są obowiązki nałożone na Gminę Mielno we wskazanej umowie tj. utrzymanie obiektów znajdujących się na użyczonym terenie w stanie zgodnym z wymogami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego , utrzymanie przedmiotu życzenia w stanie niepogorszonym i przeprowadzanie w tym celu napraw (§5 umowy).  Nie bez znaczenia dla całej sprawy pozostaje fakt, że to Gmina Mielno, jako biorący w użyczenie ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie i mieniu wyrządzone na użyczonym terenie (§5 pkt 2 umowy).
Urząd Morski w Słupsku pragnie zaznaczyć, że jako organ administracji morskiej nie wykonuje żadnych zadań o charakterze turystyczno-wypoczynkowym, bo nie do tego został powołany. Uchylanie się Gminy Mielno od realizacji ciążących na niej obowiązków i odpowiedzialności, może ze strony administracji morskiej spowodować tylko rozwiązanie umowy i zamknięcie promenady dla ruchu turystycznego.  
Pragnę również przekazać Państwu kopie zawartej i wskazywanej przez strony umowy użyczenia, która stanowi informację publiczną , aby sami Państwo ocenili stanowiska stron. 


