Informacja prasowa

Zatoka Sztuki utrzyma plażę. Sąd Rejonowy w Sopocie uznał
argumenty Zatoki i wydał postanowienie o zabezpieczeniu
powództwa.
Sopot 14 sierpnia 2015 roku – wczoraj Sąd Rejonowy w Sopocie wydał
postanowienie zabezpieczenia roszczenia w sprawie o ustalenie
bezskuteczności wypowiedzenia umowy dzierżawy, z dnia 21 stycznia
2011 roku, fragmentu plaży przylegającej do budynku Zatoki Sztuki. Na
czas postępowania Zatoka Sztuki może korzystać z plaży na zasadach
dotychczasowych.
W uzasadnieniu
okoliczności jak
wypowiedzenia
postanowienie
wykonalności.

Sąd Rejonowy stwierdził, że przedstawione we wniosku
również dokumenty wskazują, uznanie bezskuteczności
dzierżawy jest uprawdopodobnione.
Wczorajsze
Sądu Rejonowego ma klauzulę natychmiastowej

„Od samego początku mówiliśmy, że wypowiedzenie umowy było
bezpodstawne. Wczorajsza decyzja Sądu to potwierdza. Niestety
dotychczasowe działania miasta już przyniosły nam poważne straty.
Wycofał się jeden z najważniejszych sponsorów. Mam jednak nadzieję, że
uda się jak najszybciej zakończyć ten bezsensowny spór.” – powiedziała
Natalia Turczyńska Schmidt, Prezes Fundacji MCKA.
Wydanie zabezpieczenia nie kończy sprawy. Warto przypomnieć, że 23
lipca MOSiR wypowiedział dwudziestoletnią umowę dzierżawy fragmentu
plaży dzierżawionej przez Zatokę Sztuki i nakazał jej opuszczenie do dnia
14 sierpnia. Powodem wypowiedzenia miało być rzekome łamanie norm
hałasu, brak zgody na organizację dwóch koncertów w dniach 17 i 19 lipca
br. oraz nie zgłoszenie planu zagospodarowania plaży Wydziałowi
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Sopot oraz Plastykowi
Miejskiemu. Wszystkie te zarzuty są bezpodstawne co już wykazali
przedstawiciele Zatoki Sztuki.
„W dalszym ciągu nie możemy zrozumieć źródła konfliktu. Do tej pory
byliśmy traktowani jako wizytówka Sopotu. Jeżeli przez ostatnie 5 lat
zmieniła się strategia miasta to jesteśmy gotowi rozmawiać o tym, co
możemy wspólnie zrobić, żeby wpisać działalność Zatoki w obecne potrzeby
miasta. Ze względu na brak konstruktywnych rozmów złożyliśmy dwa dni
temu, na ręce Prezydenta Karnowskiego, propozycję konkretnych zmian.
Mam nadzieję, że do takiej dyskusji dojdzie. Zatoka Sztuki przez ostatnie 4

lata udowodniła, że jest miejscem potrzebnym. Widzimy to szczególnie teraz,
kiedy otrzymujemy setki gestów wsparcia od artystów, uczestników
warsztatów i innych imprez, a także od sympatyków z całego kraju. Bardzo
jesteśmy za to wdzięczni, bo to daje nam jeszcze większą motywację do
działań.” – dodała Natalia Turczyńska Schmidt.
Zatokę Sztuki reprezentuje, w sporze z Miastem Sopot,
COGENTS Plocke Skibicki Dończyk Adwokaci s.c.
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