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Pani
Miroslawa Kr6l
Radna Miasta Gdyni
Szanowna Pani,

W odpowiedzi na interpelacjE z dnia22.I0.20l5r. wyja6niam, co nastgpuje.

DziaLaiqc na rzecz wspierania gdyfskich przedsigbiorc6w na rynkach migdzynarodowych

miasto Gdynia samodzielnie uczestniczy

w

zagramcznych konferencjach

gospodarczych oraz jest takich wizyt gospodarzem. Jedn4

z

i

misjach

form wsparcia obecnoSci na

rynkach mrgdzynarodowych jest realizowany przez Pomorski Park Naukowo Technologiczny

projekt Let's EXPO. R6wnoczeSnie Miasto uczestniazy
promuj4cych gospodarkg regionu pomorskiego.

misjach

do

Pary?a

i

w

W ostatnim

wydarzeniach

i

dzialaniach

czasie miasto bralo udzial w

Wiednia oraz targach inwestycyjnych w Monachium. Efektem

czerwcowej misji do Mediolanu, polqczonej z uczestmctwem w Expo bgdzie rewizyta rzqdu
Lombardii, majqcana celu operacyjne przygotowanie projektu wsp6lpracy gospodarczej.

W ujgciu

statystycznyffi,

w

latach 2013-2014 wzrost potencjalu gospodarczego Gdyni

przejawtal sig gl6wnie we:

1) wzroScie powierzchni biurowej oferowanej potencjalnym inwestorom 2100226 m2 w
2012 r. do 168

7

5I w 2014 r. czyli o 68,3yo

2) zarejestrowaniu sig w systemie REGON 51 podmiot6w gospodarczych maj4cych swoj4
siedzibg w Gdyni. S4 to podmioty, kt6re w momencie rejestracji deklarowaly zatrudnienie

od 10 do 49 os6b (45 podmioty) i od 50-249 (6 podmiot6w).

Ponadto

w latach 2013-2014 w Gdyni ulokowane zostaly f:Jreloddzialy firm (16), kt6rych

jednostka macierzysta (zarzqdldyrekcja) zlokalizowana byta poza Gdyni4. Wszystkie
deklarowaty zatrudnienie w przedziale 10-49 os6b.
Nowopowstale podmioty koncentrowaly swoj4 aktywnoSd gl6wnie w branZy:
- handel

i naprawy

- 10 firm,

- przetw6rstwo przemyslowe

-

9 firm,

-budownictwo-7 flum,
- dziaialno66 finansowar ubezpreczeniowa

Jednostki lokalne powstale

-

5

w Gdyni nie odbiegaly

firm,
zasadniczo od wyhei przedstawionych

branl: w handlu powstalo 5, w budownietwie i dzialalnoSci naukowej i techniczne po 3.
3.) W Gdyni w 2013 r, i2014 .r. przekazano do uzytku 46 budynk6w o przeznaczeniu innym

niz mieszkalne, Najwigkszym nowo oddanym obiektem w2013.r bylo CH,,Riwieta"
powierzchni ponad

98 tys. frZ, a

takhe dwa budynki biurowe

i

o

konferencyjno

wystawiennrcze mieszczqce sig przy Al. Zv'rycigstwa 96-9B (PPNT) o lqcznei powierzchni

44 415 m2,Poratym powstalo 10 lokali/budynk6w usiugowych o powierzchni od 1069 m2
do 2316 *2 , wrrystkie nowo wybudowane.

W 2014r.

najwigkszym, nowododanym budynkiem

byl biurowiec mieszcz4cy sig przy

ul, tr-uzyckiej 3c, Na wyroznienie zasluguje hala montazowo-rnagazynowa mieszczqca sig
przy ul. Chwaszczyhskiej, o powierzchni 8616 m' a tak1e salon samochodory przy
u|. Morskiej o powierzchni 6352 m2 .i budynekmagazynowy przy ul.Chwaszczyhskiej 131a.
Poza wymienionymi powstalo u2I2budynkow o powierzchni od 1019 m2 do 3594 m2.

W czwartym kwartale 2015 roku oddany do uzytku zostal. biurowiec ENTER mieszcz4cy sig
przy ul, Sl4skiej, a w pierwszym kwartale roku 2016 nast4pi oddanie pierwszego z trzech
budynk6w biurowych kompleksu TENSOR przy
skomercjalizowane,

ul

co dowodzi dobrej kondycji

N-u?yckiej, Oba budynkr zostaly

gospodarczej

i

1uZ

popl'tu na przestrzeh

biurow4,

Wybranymi przykladami nowych inwestor6w zagtanraznych na terenie Miasta
- Elcen

- polsko-koreariskie

s4:

przedsigwzigcie, zald,ad recyklingu opakowafr PET, uruchomiony

w czerwcu 2015 roku,

-

- pochodz4ca z Chin globalna
ponad 60 000 pracownik6w i posiadaj4ca ponad 300 firm

China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.

spolka zatrudntaj4ca

czlonkowskich, zaldad produkcji naazep samochodo!\rych uruchomiony w paldzierniku 2015,

pierwsza od lat bezpoSrednia inwestycja zagraniczna skoncentrowana na

a nie

uslugach,

- Thai Union Poland - producent konserw i prezerw rybnych znanychw Polsce pod markami
,,King Oscar", ,rLagwra"r,,Koga Maris" i ,,Aakerman", wchodzi w sklad miEdzynarodowego
koncemu Thai Union Frozen Products - rozpocznie dzialalnoSd w pierwszym kwartale 2016.
Nowe miejsca pracy tworz4r6wnie?rozwijqqce siq firrny juL dzialajqce na terenie Miasta.
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