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100 zmian dla firm 

Zmiany już wdrożone: 

kilkadziesiąt uproszczeń, m.in. w prawie pracy podatkowym, 
budowlanym, szybsze, sprawniejsze i bardziej przyjazne urzędy, 
szybsze odzyskiwanie długów i większe możliwości przeciwdziałania 
zatorom płatniczym, jednorazowa amortyzacja do 100 tys. zł, likwidacja 
zbędnych szkoleń i egzaminów dla pracowników sektora budowlanego, 
równe szanse dla MŚP w zamówieniach publicznych, Główny Urząd 
Miar jako jednostka prowadząca prace B+R i udostępniająca ich wyniki 
firmom. 

Od 1 stycznia rusza Rejestr Należności Publicznoprawnych,  w którym 
będzie można sprawdzić, czy kontrahent nie zalega np. z podatkami lub 
karami administracyjnymi. Od połowy listopada: jeden wniosek do 
jednego BIG-u =pełny raport ze wszystkich BIG-ów i rejestrów 
państwowych, ochrona praw dłużników w BIG, spory o kwoty do 20 tys. 
zł w szybszym postępowaniu uproszczonym. 

Trwają prace nad konstytucją dla biznesu:  

 rewolucja w podejściu administracji do przedsiębiorcy 

 zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej 

 zasady, czyli realne gwarancje dla przedsiębiorców 

 Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 

 prawo dla przedsiębiorców tworzone z głową 

 objaśnienia najtrudniejszych przepisów 

 drobna działalność zarobkowa (przychód do 1000 zł miesięcznie) 
nie będzie wymagać żadnej rejestracji 

I Etap: przed RM. Planowany termin wejścia w życie:  
1 stycznia 2018 r. 
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TRWA KONKURS GOSPODARCZY  ŁOMŻYŃSKIE ANIOŁY BIZNESU 

Konkurs rozpoczął się 1 września 2017 r.  Nabór wniosków trwał do 30 września 2017 r. 
Konkurs zakończy się uroczystą Galą w dniu 22 listopada 2017 podczas której wręczone 
zostaną nagrody laureatom. 

Złożonych 136 wniosków, zgłoszono 46 podmiotów (10 w więcej niż jedna kategorii).  Do dnia 
12.10.2017 r. wpłynęło 46 ankiet od 36 podmiotów, 9 podmiotów złożyło ankiety w więcej niż 
1 kategorii.  Na posiedzeniu w dniu 30 października 2017 r. Kapituła wyłoniła laureatów. 
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na uroczystej gali w dniu 22 listopada 2017 r.  

 

PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W MIEŚCIE ŁOMŻA 

Informujemy, że w ostatnim czasie ogłoszone zostały 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych 
w mieście Łomża. 

1. Sprzedaż nieruchomości na centrum handlowo-usługowe przy Dworcu 
PKS w Łomży 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Gen. Władysława 
Sikorskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 22431/31 o pow. 0,0685 ha i nr 
22894/46 o pow. 0,8433 ha (łączna Powierzchnia 9.118 m2), objętej księgą wieczystą nr LM1L/00070131/8. 
Zgodnie z opracowaną koncepcją centrum przesiadkowo-komunikacyjnego nieruchomość może być 
przeznaczona na centrum handlowo-usługowe przylegające bezpośrednio do centrum przesiadkowego. 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 201A – II piętro, o 
godz. 12.00, w dniu 11 grudnia 2017 roku. 

Wadium w wysokości 440 000,00 zł uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 7 grudnia 2017 
roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 71 1560 0013 2294 6771 7000 0014, Stary Rynek 14, 18 – 
400 Łomża (liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Miejskiego). 

2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej – Łomża 

II przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Łomży przy ulicy Nowogrodzkiej (przy MPGKiM – Zakład 
Zieleni Miejskiej), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 30020/7 o pow. 1,0520 ha, 
objętej księgą wieczystą nr LM1L/00081827/4. Cena wywoławcza  działki o łącznej powierzchni  1,0520 ha 
wynosi  1 091 215,00 zł netto. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 
14, w sali nr 201A – II piętro, o godz. 11.00, w dniu 11 grudnia 2017 roku. Osoby zainteresowane zakupem 
powinny do 7 grudnia  br. wpłacić na konto Urzędu Miejskiego wadium w wysokości 109 122,00 zł.  

3. Ogłoszenie przetargu na ostatnią nieruchomość w Podstrefie Łomża – 
wkrótce. 

Ostatnia działka w Podstrefie Łomża SSSE (nieruchomości przy ul. Ciepłej o powierzchni 2,4776 ha) zostanie 
wystawiona na sprzedaż jeszcze w tym roku. Informacji udziela Centrum Obsługi Przedsiębiorców. 

Podstrefa Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstała pod koniec grudnia 2013 r. i jest bardzo 
ważnym elementem w rozwoju przedsiębiorczości miasta. Wchodzące w jej skład tereny inwestycyjne mają 
powierzchnię blisko 7,7 ha. Do sprzedaży pozostała ostatnia działka o powierzchni 2,4776 ha. 
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Ponadto miasto dysponuje dwiema innymi nieruchomościami, które nie są objęte podstrefą – przy ul. 
Meblowej (1,7739 ha) oraz Nowogrodzkiej (1,0520 ha). Dodatkowo w Strefie Aktywności Gospodarczej 
wyznaczono trzy obszary należące do osób fizycznych, które mogą być przeznaczone na inwestycje. 

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o. w dniach 13 – 19 listopada 2017r. organizuje Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości 2017, który jest skierowany do wszystkich przedsiębiorców chcących prowadzić 
działalność gospodarczą, inwestować oraz rozwijać swoje przedsiębiorstwa w mieście Łomża. 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną 
postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.  Ma on na celu pomóc osobom fizycznym i 
przedsiębiorcom zdobyć oraz poszerzyć wiedzę   z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności 
gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z 
pracodawcą,  czy budowania własnej marki. 
Młodzież szkolna i studenci zostaną wprowadzeni w tematykę przedsiębiorczości  oraz poinstruowani jak 
stawiać w niej pierwsze kroki. 
Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Łomża. 
Program Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2017 w Łomży obejmuje szereg prelekcji, szkoleń, 
warsztatów i seminariów dotyczących zagadnienia przedsiębiorczości. 
Zgłoszenia należy kierować do dnia 10.11.2017 do godz. 15.00 na e-mail: recepcja@parklomza.pl lub 
telefonicznie (86) 219 93 23. 

 
W DNIACH 19-20 PAŹDZIERNIKA  2017 r. ODBYŁO SIĘ FORUM 
GOSPODARCZE SUBREGIONU ŁOMŻYŃSKIEGO. 
 

W dniach 19-20 października br. odbyło  się w Łomży I Forum Gospodarcze Subregionu Łomżyńskiego.  
Pierwszego dnia Forum Gospodarczego w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i 
Przedsiębiorczości odbyły się cztery prelekcje: O innowacjach w Polsce mówił prof. dr hab. Henryk 
Wnorowski, Kierownik Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie Uniwersytetu w Białymstoku, o integracji procesów 
jako wyzwaniu przyszłości mówił Marcin Kneć, Prezes Zarządu Automatyka Wschód Sp. z o.o., na temat 
dyplomacji ekonomicznej mówiła Agata Czyrsznic-Dobrowolska, Radca Ministra Spraw Zagranicznych, a 
Rafał Mojsak z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku przedstawił założenia strategii 
biznesowej dla subregionu łomżyńskiego.  

Po południu odbyły się wizyty studyjne delegacji krajowych i zagranicznych w firmach naszego regionu. 

W piątek, drugiego dnia Forum Gospodarczego Subregionu Łomżyńskiego, odbyły się targi wymiany 
doświadczeń i prezentacje firm i przedsiębiorstw z naszego regionu. Odbyła się debata  pod hasłem „MŚP 
Subregionu Łomżyńskiego solidnym partnerem współpracy  międzynarodowej”. O konkurencyjności 
przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej mówił Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 
Warszawa Marcin Chludziński, zaś Prezes firmy Phenicoptere Monika Żochowska opowiedziała o ekspansji 
globalnej polskiego startupu na podstawie branży kosmetycznej. 

MIEJSKA STRONA DLA BIZNESU 

Przypominamy, że redagujemy dla Państwa stronę www.biznes.um.lomza.pl. Serdecznie 

zachęcamy do zaglądania na naszą stronę. W aktualnościach Centrum Obsługi Przedsiębiorców 
zamieszczamy informację o planowanych wydarzeniach http://biznes.um.lomza.pl/informacje-i-
ogloszenia-centrum-obslugi-przedsiebiorcow. Natomiast strona Invest in Łomża 
http://biznes.um.lomza.pl/invest-in-lomza zawiera informację na temat oferty inwestycyjnej miasta, w 
tym działek inwestycyjnych należących do Miasta i nie tylko, informację na temat ulg inwestycyjnych 
oferowanych przez Miasto oraz szereg informacji na temat stawek podatków i opłat lokalnych.  
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