Łomża
Komunikacja i położenie
ź Gmina miejska (62 779 tys. mieszkańców)
ź Miasto na prawach powiatu
ź Woj. podlaskie

Odległość i czas dojazdu
ź Miasto wojewódzkie: Białystok
ź Lotnisko: Warszawa - 140 km
ź Skrzyżowanie dróg krajowych 61 i 63
Położenie i dostępność komunikacyjna
Łomża to 63-tysięczne miasto położone w północno
wschodniej Polsce w obszarze tzw. Zielonych Płuc Polski,
w granicach administracyjnych województwa podlaskiego.
Miasto na prawach powiatu, stanowi jeden z trzech
głównych ośrodków gospodarczych, kulturalnych i akademickich regionu.
Miasto leży przy głównym szlaku transportowym o znaczeniu
międzynarodowym na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 61
i 63, w tym planowanej drogi S61 Via Baltica Paneuropejskiego Korytarza Transportowego.
W odległości 140 km zarówno od stolicy kraju jak i północnych i wschodnich granic Polski oraz wschodniej granicy
Unii Europejskiej. Przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej
i Ogrodnikach.
Najbliższy port lotniczy znajduje się w Warszawie, w odległości 140 km.
Struktura gospodarcza
Położenie miasta na terenie Zielonych Płuc Polski sprzyja
rozwojowi firm w branżach nieuciążliwych. Są tutaj doskonałe warunki do rozwoju takich branż jak: spożywcza, meblarska, budowlana, IT. Działają tutaj największe w kraju zakład produkujący skrobię ziemniaczaną , mleczarnia znana
w kraju i za granicą, browar promujący „łomżing”. Wiele firm
z branży spożywczej wprowadza nowe technologie i produkty unikalne na skalę kraju. Doskonałe warunki do rozwoju
w oparciu o dostępną bazę surowcową mają tutaj również
firmy budowlane oraz z branży meblowej. Potencjał intelektualny wykorzystują prężnie działające firmy z branży IT.
Miasto przygotowało szeroką ofertę działek inwestycyjnych
położonych w Podstrefie Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz 30 ha terenów inwestycyjnych poza
strefą przy ul Meblowej. Działki na terenie strefy są w pełni
uzbrojone, położone przy głównych trasach komunikacyjnych.
Ponadto w mieście planowana jest realizacja kilku
projektów inwestycyjnych w formule Partnerstwa Publiczno
– Prywatnego.
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Dlaczego warto zainwestować w Łomży?
Doskonała lokalizacja, w odległości około 140 km od
Warszawy oraz wschodnich i północnych granic Polski jak
również Unii Europejskiej, na trasie Paneuropejskiego
korytarza transportowego VIA BALTICA.
ź Najwyższa w kraju wysokość pomocy publicznej do 70%.
ź Funkcjonowanie Podstrefy Łomża Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej umożliwiające zwolnienie z podatku
dochodowego do 70% nakładów inwestycyjnych dla
nowych inwestorów.
ź Zwolnienie z podatku od nieruchomości, maksymalnie
na okres 6 lat dla nowych przedsiębiorców.
ź Działalność Parku Przemysłowego Łomża (w tym
Inkubatora Przedsiębiorczości) tworzącego doskonałe
warunki dla powstawania nowych przedsiębiorstw.
ź Uzbrojone działki inwestycyjne położone przy głównych
drogach miejskich w bezpośrednim sąsiedztwie dróg
krajowych nr 61 i 63. Konkurencyjne ceny działek.
ź Zasoby dobrze wykształconej kadry zawodowej na
bazie istniejących uczelni wyższych: Państwowej Wyższej
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości oraz Wyższej Szkoły
Agrobiznesu kształcące na kierunkach informatyka,
automatyka i robotyka, technologia żywienia, budownictwo i rolnictwo oraz oferujące usługi badawcze
przedsiębiorcom.
ź Jedne z najniższych w kraju i regionu koszty pracy.
ź

Wsparcie dla inwestorów i przedsiębiorców.
W strukturze Urzędu Miejskiego w Łomży działa Centrum
Obsługi Przedsiębiorców (COP) . Jest to miejsce pierwszego
kontaktu dla inwestorów i przedsiębiorców planujących
przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie miasta Łomży oraz
prowadzących już działalność gospodarczą. Do obsługi
konkretnego projektu inwestycyjnego przydzielany jest
pracownik, („pilot inwestycyjny”), którego zadaniem jest
udzielanie profesjonalnej pomocy w całym procesie
inwestycyjnym. Centrum udziela informacji i wsparcia na
każdym etapie procesu inwestycyjnego.
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Prezydent:
Urząd Miasta
Stary Rynek 14
18-400 Łomża
tel. +48 86 2156852
fax. +48 86 216 45 56
cop@um.lomza.pl
www.biznes.um.lomza.pl

Łomża
Otwarta na biznes
Edukacja, Kapitał ludzki
W Łomży działają dwie uczelnie wyższe: Państwowa Szkoła
Informatyki i Przedsiębiorczości oraz Wyższa Szkoła Agrobiznesu. Na kierunkach informatyka, automatyka i robotyka,
technologia żywienia, budownictwo i rolnictwo studiuje
kilka tysięcy studentów. Uczelnie współpracują z przedsiębiorcami w zakresie badawczym. Na PWSIiP w oparciu
o posiadane zaplecze badawczo-rozwojowe utworzone
zostanie Podlaskie Centrum Technologii RolnoSpożywczych.
Łomża - to również doskonałe miejsce do życia.
Łomża to jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast
Mazowsza, położone na nadnarwiańskiej skarpie, w otoczeniu zieleni, nieskażonej przyrody, ciszy i spokoju. Tuż za
granicami miasta znajdziemy dwa parki narodowe Biebrzański i Narwiański, a jeszcze bliżej miasta - Łomżyński
Park Krajobrazowy Doliny Narwi bogate w wiele gatunków
ptactwa i zwierząt oraz unikalnych ziół i innych roślin. Łomża
to wymarzone miejsce do ucieczki przed gwarem cywilizacji, wypoczynku w otoczeniu ptaków i zwierząt takich jak.:
łoś, jeleń, ryś czy sarna. To niespotykana nigdzie więcej
okazja do podziwiania unikalnego krajobrazu i malowniczych wzniesień oraz rzadkich gatunków ptaków. Łomża to
ulubione miejsce paralotniarzy, ornitologów oraz wszystkich
ludzi poszukujących ciszy, spokoju i niepowtarzalnych
wzruszeń.
Łomża położona jest w granicach administracyjnych
województwa podlaskiego, tj regionu charakteryzującego
się wielokulturowością. Na obszarze Podlasia poza polskimi
znajdziemy grupy etniczne ruskie, ukraińskie, białoruskie oraz

Teatr Lalki i Aktora

litewskie. Strukturę etniczną wzbogaca także osadnictwo
tatarskie i żydowskie.
Wielokulturowość sprawia, że w Łomży i okolicy można znaleźć wiele zabytków i pamiątek historycznych, śladów
kultury czy obyczajów każdej z tych grup, a także zasmakować potraw i regionalnych przysmaków niespotykanych
nigdzie indziej.
Współczesna Łomża to również ważny ośrodek kulturalny
regionu. W mieście działają Teatr Lalki i Aktora uznany
w kraju i za granicą, Filharmonia Kameralna im. Witolda
Lutosławskiego, Muzeum Północno-Mazowiecke w Łomży,
a także liczne galerie sztuki. W kalendarz kulturalny miasta
na stałe wpisały się znane w całym kraju wydarzenia
kulturalne: Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Walizka”,
Festiwal „Sacrum et Musica”, Festiwal Muzyczne Dni
Drozdowo - Łomża, Ogólnopolski Turniej Tańca
Młodzieżowego „Wirująca Strefa” Ogólnopolski Konkurs
Krasomówczy im. Hanki Bielickiej. Imprezy te przyciągają
miłośników kultury z kraju i zagranicy.
Miasto tworzy doskonałe warunki do uprawiania sportu
i rozwijania swoich zainteresowań w oparciu o dobrze rozwiniętą i nowoczesną bazę sportowo-rekreacyjną w skład
której wchodzą: Stadion Miejski, boiska sportowe typu
„ORLIK”, korty tenisowe, Park wodny, sezonowy odkryty basen, lodowisko, skatepark. Koneserom turystyki czynnej polecamy piesze i rowerowe ścieżki turystyczne, a także spływy
kajakowe. Atrakcją miasta i uzupełnieniem bazy sportoworekreacyjnej są bulwary miejskie z portem rzecznym,
basenem jachtowym i wypożyczalnią sprzętu wodnego.
Serdecznie zapraszamy do Łomży. To doskonałe miejsce do
pracy i życia.
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Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży - stała wystawa
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