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ŁOMŻYŃSKI PULS 

BIZNESU 
NEWSLETTER 30 CZERWCA 2020 

ROKU  

Bieżąca praca Rady Gospodarczej 

Do najważniejszych zadań statutowych Rady należy inicjowanie 
i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta oraz promocji 
miasta, integracja  środowiska łomżyńskich przedsiębiorców, udział 
w opracowaniu programów strategicznych miasta.   
Wśród oczekiwań na najbliższe miesiące Przewodniczący Rady 
Stanisław Kaczyński podkreśla konieczność wypracowania szybkich 
i skutecznych rozwiązań radzenia sobie ze skutkami pandemii. Pozostali 
członkowie Zarządu Rady wskazują konkretne zadania. 
W ocenie Roberta Bagińskiego  najważniejsze projekty na najbliższą 
przyszłość  dotyczą budowy mostu energetycznego do miasta Łomża.  
Z kolei Tomasz Rogala kładzie nacisk na komunikację pomiędzy 
samorządem a lokalnym biznesem.  
Najbliższe posiedzenie Rady planowane jest na wrzesień 2020 r.  
Pełna treść artykułu na stronie. 

Wyniki badania ankietowego wpływu na gospodarkę 
obostrzeń wynikających ze stanu epidemicznego 
COVID – 19 przeprowadzonego pod koniec kwietnia 
2020 

W badaniu wzięło udział 90 przedsiębiorców zatrudniających 4.204 
osoby.   

Przedsiębiorcy podkreślali, że jest zbyt wcześnie na szacowanie wpływu 
pandemii na ich działalność.  

Zwrócili uwagę, że skala wpływu pandemii na ich działalność 
uzależniona będzie długości trwania pandemii, jej wpływu na ich 
kontrahentów oraz realnej pomocy państwa i samorządu.  

W największym stopniu kryzys odczuwali mikroprzedsiębiorcy, którzy 
najbardziej obawiali się zawieszenia lub zamknięcia działalności. 
Wskazywany przez nich spadek sprzedaży to powyżej 50% przy czym 
spadek powyżej 70 czy 90 % odnotowali mikroprzedsiębiorcy, 
stanowiący 99% ogółu badanych. Firmy średnie czy duże były bardziej 
odporne na kryzys. Najczęściej nie odczuwali spadku sprzedaży. Małe 
firmy odnotowały najczęściej 30% spadek. Kilka firm zwolniło 
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pracowników szczególnie w branżach zamkniętych. Większość ankietowanych podkreślała, że 
zwolnienia traktują jako ostateczność, gdyż kapitał ludzki jest dla nich najbardziej wartościowy. Całość 
podsumowania badania ankietowego na stronie. 

Łomżyński Pakiet Antykryzysowy 

W dniu 27 kwietnia 2020r. Prezydent Łomży wprowadził pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19.         W ramach pakietu przyjęte zostały następujące rozwiązania:  

I. Obniżenie o 99% stawek najmu lokali miejskich na okres od 1 maja do 31 lipca 2020 r. 
Zarządzenie Prezydenta Miasta 

II. Obniżenie wysokości stawek czynszu najmu lokali biurowych w Parku Przemysłowym Łomża. 
Zwolnienia obejmują podmioty inkubowane ponoszące negatywne konsekwencje ekonomiczne 
z powodu COVID-19. Wnioski można składać do Zarządu Parku Przemysłowego Łomża. 

III. Ulgi w płatności podatku od nieruchomości: 
1. Wydłużenie do dnia 30 września 2020 r. terminu płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, 

budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uchwała 

2. Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na 
raty zobowiązań podatkowych. Uchwała 

IV. Ulgi na podstawie indywidualnych wniosków przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19 Na indywidualny wniosek przedsiębiorcy Prezydent Miasta Łomża na podstawie art. 
67a Ordynacji podatkowej może: 

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; 
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub 

odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;  
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną 
Więcej informacji na stronie.  

V. Zwolnienia z opłat na targowisku miejskim na 3 miesięcy od dnia 30 kwietnia 2020 przyjęte 
uchwałą Rady Miejskiej Łomży w dniu 29 kwietnia 2020 r. Uchwała. 

Kryzysowe finansowanie przedsiębiorstw  

1. Trwa nabór wniosków o wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w przypadku spadku 
obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Nabór prowadzony przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży wniosków potrwa od 19 czerwca  do 2 lipca 2020r. Więcej 
informacji na stronie. 

2. Trwa nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy  dla średnich przedsiębiorców, którzy znaleźli 
się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki 
na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.  Więcej informacji na stronie. 

3. Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm którzy odnotowali spadek obrotów 
gospodarczych o co najmniej 25% w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki 
na skutek COVID-19 Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego 
Funduszu Rozwoju, które mogą być umorzone do wysokości 75% na określonych zasadach. 
Więcej informacji na stronie   

4. Tarcza finansowa PFR dla dużych firm. służy pokryciu luki płynności przedsiębiorstwa, powstałej 
na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w wyniku COVID-19. Instrumentem 
finansowym są oprocentowane i nieumarzalne pożyczki udzielane na okres do 4 lat. Więcej 
informacji na stronie. 

http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/15428
http://www.lomza.pl/bip/zalaczniki/prawo/200422152605.pdf
http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=7759
http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=7760
http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=342
http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=7761
https://lomza.praca.gov.pl/
https://popw.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy
https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich-firm.html
https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-dla-duzych-firm-finansowanie-plynnosciowe.html
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Aktualnie realizowane inwestycje drogowe 

 
 

Nazwa inwestycji w trakcie realizacji 
Planowany termin 

zakończenia inwestycji 

Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego) wrzesień 2020 r. 

Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 
101098B 

czerwiec 2020 . 

Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa 
dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w 
Łomży 

listopad 2020 r. 

Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży.  wrzesień 2020 r. 

Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów) listopad 2020 r. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa 
drogi powiatowej   nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży 

listopad 2020 r.  
lipiec 2020 r.  

Budowa drogi gminnej  nr 101196B w Łomży (ulic: Kazimierza Wielkiego, 
Stefana Batorego, Władysława Jagiełły, Królowej Jadwigi). 

czerwiec 2020 r.  

Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa).  sierpień 2020 r.  

Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja)  
i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska). 

sierpień 2020 r. 
październik 2020 r. 

Tylko w czerwcu 2020 r. oddano do użytku: 

 przebudowaną drogę gminną nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej)  
 przebudowaną drogę gminną ul. Łukasińskiego w Łomży  
 rozbudowaną drogę gminną nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego) 

 Pozostałe inwestycje miejskie w trakcie realizacji: 

1. Przebudowa Hali Targowej na Starym Rynku  
Na przełomie czerwca i lipca 2020 r. planowane jest zakończenie prac związanych z przebudową 
powstałej w 1927 roku na Starym Rynku Hali Targowej w Halę Kultury. W tej chwili trwają prace 
wykończeniowe t.j. montaż ślusarki wewnętrznej, malowanie, wykonywanie instalacji sterującej 
technologią sceniczną, okładzin ściennych i podłogowych. Montaż sufitów akustycznych na sali 
widowiskowej przewidziano po dostawie i montażu rolet automatycznych. Realizowana jest również  
umowa na dostawę i montaż wyposażenia budynku. Do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Hali 
Kultury wymagane będzie zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół obiektu, które zrealizuje 
firma rewitalizująca plac Starego Rynku. 
 

2. Przebudowa i rozbudowa siedziby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego 
Do końca roku planowane jest zakończenie przebudowy i rozbudowy jej siedziby Filharmonii Kameralnej 
przy ul. Nowej 2 w Łomży. Obecnie trwają prace montażu ustrojów akustycznych sali widowiskowej oraz 
foyer, jak również wyposażanie obiektu w urządzenia technologii filharmonicznej oraz prace związane 
z montażem dozorowego systemu ochrony obiektu. Również w tym roku powstanie parking przy 
budowanej Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego.  
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Planowane przetargi na roboty budowlane: 

W 2020 r. planowane są następujące przetargi: 

1. Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego na odcinku o długości ok. 286m, od ul. 
Spokojnej do skrzyżowania z ul. Sikorskiego (wraz ze skrzyżowaniem) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Realizacja do końca 2020 r. (trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej). 

Przy spełnieniu określonych warunków do końca 2020 r możliwe są również przetargi: 

2. Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży (wraz z zapleczem 
socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi: ocieplenie, dach, stolarka, roboty sanitarne, 
elektryczne, zagospodarowanie terenu). Realizacja 2021-2022 (wniosek w ocenie 
w Ministerstwie Sportu; możliwe rozstrzygnięcie III kw. br.; termin rozstrzygnięcia wpłynie 
na termin rozpoczęcia inwestycji; możliwe ogłoszenie przetargu na koniec 2020 r.)* 

3. Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19  w Łomży z 1914 r. : remont 
i przebudowa fundamentów, ścian, dachu i wykonanie detali według zachowanych tzw. światków 
i na bazie istniejących materiałów ikonograficznych oraz uporządkowanie otoczenia wokół 
obiektu z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz poddasza na funkcję 
mieszkalną. Termin realizacja: 01.08.2021 r. - 30.06.2023 r.* 

4. Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w 
Łomży (przedłużenie ul. Meblowej). Realizacja XI.2020-XII.2022r. Zadanie obejmuje budowę 
drogi powiatowej, na odcinku od: ul. Wojska Polskiego (DK61) (włączenie od ronda z ul. Meblową) 
do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) (włączenie na dz. nr 30035).** 

5. Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży. Realizacja XI.2020-XII.2022r. Zadanie 
obejmuje budowę drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej.** 

6. Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży. Realizacja XI.2020-XII.2022r Zadanie 
obejmuje budowę drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży, której właścicielem jest 
Miasto Łomża.** 

*  pod warunkiem uzyskania dofinansowania 

**  pod warunkiem wykonania dokumentacji projektowej  

Aktualnie procedowane miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. 

W dniu 26 czerwca 2019 r. uchwałą Rady Miejskiej Łomży zmienione zostało Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża. 

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie  strefy XI, obejmującej tereny położone między ul. 
Meblową i ul. Wojska Polskiego a granicą miasta, ukierunkowane na: 

 rozwój zabudowy przemysłowej, produkcyjnej, składowej magazynowej i usługowej wraz 
z obiektami handlowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 

 stworzenie zaplecza w postaci strefy ekonomicznej dla rozwoju funkcji usługowych 
i produkcyjnych; 

 określenie wysokiej intensywności zabudowy oraz wysokich wartości parametrów zabudowy;  
 wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię 

o mocy przekraczającej 100 kW,  
 dopuszczenie na całym obszarze lokalizacji nowoczesnych technologii; 
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Określone zostały następujące wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 
 wysokość zabudowy do 45 m (z uwzględnieniem specyfiki i warunków technologicznych); 
 powierzchnia działki budowlanej powinna być dostosowana do warunków technologicznych 

i potrzeb realizowanej funkcji; 
 udział powierzchni biologicznie czynnej od 5% do 20% pow. działki budowlanej; 
 wskaźnik powierzchni zabudowy działki od 40 % do 80% pow. działki;  

 
Treść Uchwały 
Pełna treść SUiKZP 
Załącznik graficzny 
 
Aktualnie trwa procedura uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który 
pozwoli uruchomić około 150 ha nowych terenów inwestycyjnych. Zakończenie procedury planistycznej 
oczekiwane jest w II połowie roku 2020.  

Podsumowanie realizacji Podlaskiego Pakietu Gospodarczego  

Podlaski Pakiet Gospodarczy, to 177 mln zł przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorców z regionu, 
ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. 
 
Pakiet realizowany jest w 2 częściach:  
Pierwsza część Pakietu o wartości 142 mln zł, składa się z dopłat do wynagrodzeń pracowników oraz 
preferencyjnych pożyczek dla firm. 
Druga część Pakietu o wartości 35 mln zł przeznaczona została na finansowanie kapitału obrotowego 
w podlaskich przedsiębiorstwach borykających się ze skutkami trwającej epidemii. 
 
W ramach dopłat do wynagrodzeń zawarto ponad 7 tys. umów z pracodawcami na kwotę ponad 65 mln 
zł, które pozwoliły zachować 16 tys. miejsc pracy w województwie podlaskim. Ta część pakietu została 
zrealizowana w 92%. Zawarto 30 umów pożyczek na kwotę 10 mln zł. 
Nabór w ramach drugiej części pakietu otworzony został w dniu 22 czerwca 2020 i tego dnia zamknięty 
w związku z przekroczeniem 100% alokacji. 

Więcej informacji nt. realizacji Podlaskiego Pakietu Gospodarczego na stronie. 

Łomżyński biznes w 2019 r. w pigułce. 

Statystyki wskazują, że w roku 2019 ogólna liczba podmiotów gospodarczych w Łomży wyniosła 6.467 
co oznacza przyrost o 106 podmiotów. Jest to najwyższy przyrost na przestrzeni ostatnich 5 lat. 

Dodatni był też bilans netto powstających i zamykanych działalności gospodarczych, który wyniósł plus 
151. Zmieniła się korzystnie struktura podmiotów sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Udział 
handlu zmniejszył się na rzecz transportu, budownictwa i przetwórstwa przemysłowego.  W ogólnej 
strukturze podmiotów 96,26 % stanowią mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 pracowników.  

Łomżyńskie firmy odnotowały w 2019 r. niespotykany na przestrzeni ostatnich siedmiu lat, prawie 50% 
wzrost sprzedaży, która przekroczyła 5 mld zł w skali roku. Dynamicznie wzrósł również eksport i import. 

Wartość importu wyniosła prawie 490 mln zł z czego 88% stanowiły wewnątrzwspólnotowe nabycia, 
a wartość eksportu 250 mln zł, z czego 55% stanowiły dostawy wewnątrzwspólnotowe. Dynamika 
eksportu rok do roku wyniosła 123%, a importu 249%. 

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Obsługi Przedsiębiorców UM w Łomży. 

http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=7328
http://www.lomza.pl/bip/zalaczniki/prawo/190627132011.pdf
http://www.lomza.pl/bip/zalaczniki/prawo/190627132200.pdf
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-141-promocja-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-atrakcyjnosci-inwestycyjnej-wojewodztwa---kapital-obrotowy.html
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Pandemia a łomżyńska gospodarka. 

Na bieżąco monitorujemy sytuację.  

Pomimo bardzo niepokojących sygnałów z początku pandemii  skala zamykania działalności czy 
zwolnień pracowników nie jest tak duża jak można się było obawiać. Zauważalny jest wzrost liczby 
bezrobotnych, który związany jest nie tylko  ze zwolnieniami pracowników w związku z pandemią 
koronawirusa, ale także mniejszą liczbą podjęć pracy i ograniczeniem kierowania bezrobotnych 
na aktywne formy zatrudnienia. Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. 

Z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że liczba zawieszenia 
czy zakończenia działalności gospodarczych w okresie kwiecień-maj 2020 jest porównywalna lub 
mniejsza do tego samego okresu 2019 r. Warto zauważyć, że zakładanych podmiotów czy wznawianych 
działalności gospodarczych obecnie jest więcej niż zawieszanych czy zamykanych działalności. 

We wrześniu 2020 planujemy ponowne badanie ankietowe, które pozwoli stwierdzić jak zmieniła się 
sytuacja w łomżyńskich firm. 

https://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy

