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Pani
Miroslawa Kr6l
Radna Miasta Gdyni

W

odpowiedzi na Pani interpelacjg w sprawie Pomorskiego Parku NaukowoTechnologicznego (data wplywu do Urzgdu Miasta Gdyni
- 11.02.2016 r.) uprzejmie
informujg:

l.
2.
3.

Obecnie zaigte jest 86Yo powierzchni PPNT (przez podmioty gospodarcze, klient6w
PPNT, start'upy itp.).
133

podmioty dzialajqce na terenie PPNT s4 zarejestrowane w mieScie Gdynia.

67 podmiot6w, o kt6rych mowa w pkt 2, to osoby prawne. Zgodme z ustaw4 z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os6b prawnych, zeznanie CIT-8 nalely zNo|yt

do urzgdu skarbowego, kt6rym kieruje wlaSciwy dla podatnika naczelnik

urzgdu
skarbowego. W sprawach podatku dochodowego od os6b prawnych wla6ciwy miejscowo
jest organ podatkowy wedlug adresu siedziby podatnika, wynikaj4cego z odpowiedniego
rejestru (np. KRS), bqdL statutu lub umowy - jeheli adres siedziby podatnika nie zostal
ujawniony w odpowiednim rej estrze.
Natomiast pozostale podmioty, o kt6rych mowa w pkt 2, stanowi4 sp6lki osobowe lub

osoby frzyczne prowadz4ce dziaNalnoS6 gospodarczq. Podmioty te nie odprowadzaj4
podatku od os6b prawnych, opodatkowaniu podlega wyl.qcznie doch6d wspolnik6w
sp6tek lub os6b prowadzqcvch dan4 dzialalnoS6 w formie PIT.

4.

Roczny kosztutrzymania PPNT wynosi 5 484 461 zL - jako r6hntcapomigdzy wydatkami
przewtdzianvmi w budzecie Miasta (17 100 657 zl), a przychodami uzyskiwanymi od
najemc6w PPNT - z czynsz6w

i z refakturowania koszt6w zuIytych medi6w

(II

616196

zt), Nale2y nadmienid, 2e w przypadku nowego Budynku Biurowo-Laboratoryjnego
PPNT (wybudowanego przy dofinansowaniu na poziomie 85%o ze Srodk6w Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - projekt nr POIG.05.03.00-00-001/09-00)

wydatki s4 praktycznie r6wnowa2one przychodami. Poziom koszt6w niezbilansowanych
przychodami wynosi w tym przypadku zaledwie 3,5oA. Taki poziom zapobieg a ryzyku, rZ
uzyskiwane przychody przewyLszq ponoszone koszty, co mogloby spowodowai

,

zmniejszenie

tzw.luki w finansowaniu, a tym samym oznaczaloby radykalne

obnizenie
uzyskanego wsparcia w ramach projektu.
W ptzypadku pozostaNych obiekt6w PPNT najwigkszy udzial w niezbilansowanych
ko sztach utt zymania c ahego PPNT p o s i ada Budynek Wystawi
enniczo -Konferencyj ny (ok.

70yo), w ramach kt6rego ztaczna czgst powierzchni obiektu zostala zgodnie z
uwarunkowaniami projektu unijnego udostgpniona na potrzeby dzialalno{ci Centrum
Nauki EXPERYMENT' DzialalnoS6 ta, co do zasady, nie jest nakierowan a na zysk
i ze
wzglgdu na objgcie jej wsparciem ze strony Miasta (w ramach umowy powierzenia)
czynsz najmu zostal okreslony na poziomi e

I

zl.

5' Na terenie PPNT ma swoj4

siedzibg miejska instytucja kultury - Centrum Nauki
EXPERYMENT (CNE). Nalezy wskaza(,Ze CNE prowadzi dziaNalnoft(, gospodarcz q,
nie
jest zatem podmiotem niegospodar czym.

6. Zajgcie powierzchni

w PPNT przez CNE wynika z zaLo1efl projektu z dofinansowaniem
ze Srodk6w RPO WP 2007-2014, numer WND_RPPM.0I.05.01.-00-008/08, w ramach

kt6rego powstal Budynek Wystawienniczo-Konferencyjny.

Zgodnie z dokumentacjq projektow4 zaplanowano przeznaczenie czgsci przestrzeni
wystawienniczej wraz z pomieszczeniami towaruyszqcymi na zorganizowanie
interaktywnych wystaw CNE i prowadzenie ptzez CNE szerokiej dzialalnosci
edukacyjnej.

Zpowa?aniem,

