Łomżyński Puls Biznesu

ŁOMŻYŃSKA STREFA INWESTYCJI
Zainwestuj w Łomży i skorzystaj z najwyższej w kraju ulgi
podatkowej. Miasto Łomża przygotowuje ofertę nowych terenów
inwestycyjnych. To około 150 ha terenów prywatnych w
ograniczeniu ul. Wojska Polskiego, Meblowej i zachodniopołudniowej granicy Miasta, tzw. Strefy Aktywności
Gospodarczej, dla których aktualnie procedowane jest
uchwalenie miejscowego planu przeznaczającego cały obszar
pod inwestycje. Pod tym kątem już w czerwcu 2019 r. zmienione
zostało studium uwarunkowań.
Zgodnie z obecnymi zapisami studium, na terenie tym
przewiduje się zabudowę przemysłową, produkcyjną, składową
magazynową i usługową wraz z obiektami handlowymi o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Więcej informacji na stronie

Ustawa dotycząca Polityki Nowej Szansy
120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat dla przedsiębiorców w kłopotach - taki będzie efekt ustawy dot. Polityki Nowej Szansy.
Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy będą mogli również uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych o szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie.
Operatorem pomocy oferowanej przez ustawę będzie Agencja Rozwoju Przemysłu. Zasady udzielania wsparcia opierają się o
Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych, które
znajdują się w trudnej sytuacji.
Ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców podpisał już prezydent Andrzej Duda.
Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.
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Od września 2020 rewolucja w
PRAWIE BUDOWLANYM
Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r.uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany
oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r. Najważniejsze zmiany
to: nowy podział projektu budowlanego, zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, rezygnacja ze wzoru decyzji
o pozwoleniu na budowę, uproszczone postępowanie legalizacyjne samowoli budowlanych, unieważnienie decyzji o pozwoleniu na
budowę lub na użytkowanie, ekspertyza przy zmianie sposobu użytkowania budowli,ubieganie się o uprawniania budowlane, kiedy
nie trzeba mieć pozwolenia na budowę, inne.
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Kupuj świadomie PRODUKT POLSKI
Przypominamy o trwającej akcji Kupuj świadomie PRODUKT
POLSKI.
W sytuacji, pandemii koronowirusa, która niesie za sobą
negatywne skutki dla gospodarki, ważne jest, żeby wesprzeć
polskich przedsiębiorców i rolników, Możemy to zrobić wspólnie,
zachęcając do zakupu polskich produktów, szczególnie
wyprodukowanych
przez
lokalnych
producentów.
Aż 79 groszy z każdej wydanej 1 złotówki zostaje w Polsce, jeżeli
kupimy polski produkt, a tylko 25 groszy, jeśli kupimy produkt
zagraniczny. Do właściwej identyfikacji produktów rolnospożywczych służy oznaczenie PRODUKT POLSKI. Gwarantuje
ono, że produkt został wyprodukowany w kraju z polskich
surowców. Należy podkreślić, że oznaczenie PRODUKT
POLSKI jest darmowe dla producentów.

Więcej informacji na stronie

OSM Piątnica doceniona w Rankingu Najważniejsze firmy dla Polski
Miło nam poinformować, że OSM Piątnica otrzymała
wyróżnienie w Rankingu „Najważniejsze firmy dla Polski”
zorganizowanym przez dziennik Rzeczpospolita. Spółdzielnia
została doceniona za nieustanny rozwój i konsekwentne
umacnianie swojej pozycji na rynkach krajowym oraz
zagranicznych. OSM Piątnica od ponad 40 lat buduje swoją
pozycję na rynku i w tym czasie zdobyła zaufanie milionów
konsumentów. Zaangażowanie Spółdzielni w rozwój swojej
działalności oraz oferowanie klientom produktów najlepszej
jakości zostało docenione przez kapitułę Rankingu
„Najważniejsze firmy dla Polski”, w którym marka otrzymała
wyróżnienie w kategorii branża spożywcza. GRATULUJEMY!
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Zweryfikuj stawki VAT
Od 1 lipca 2020 r. podatnicy stosują tzw. nową matrycę stawek VAT, czyli wykaz towarów i usług objętych obniżonymi stawkami 8%
i 5%.
Klasyfikacja towarów będzie dokonywana na podstawie Nomenklatury Scalonej, zamiast dotychczas stosowanej Polskiej Klasyfikacji
Towarów i Usług z 2008 r. Ta zmiana pozwoliła na uproszczenie rozliczeń, ponieważ jednakową stawką zostaną objęte całe działy
produktów. Na przykład wszystkie produkty mieszczące się w grupie pieczywo oraz wyroby ciastkarskie będą opodatkowane stawką
5%, zamiast obecnie stosowanych stawek, które są uzależnione od daty przydatności produktu do spożycia tj. 5%, 8% i 23%.
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Poprawione zasady działania
WYKAZU PODATNIKÓW VAT
Firmy stosujące split payment nie będą miały problemów z rozliczeniem kosztów PIT/CIT. Bezpieczne już są wpłaty na rachunki
cesyjne, wydłużono termin na zawiadomienie o przelewie na konto, którego nie ma w urzędowym rejestrze. To najważniejsze zmiany
w zasadach funkcjonowania białej listy, czyli wykazu podatników VAT, które weszły w życie 1 lipca.
Niepokój przedsiębiorców budziła przede wszystkim groźba sankcji za wpłaty na rachunek, którego nie ma na liście, np. zakaz
rozliczania kwot powyżej 15 tys. zł w kosztach PIT/CIT. Okazało się, że część firm w ogóle nie trafiła do wykazu podatników, część
się w nim znalazła, ale bez rachunków.

Kontrahenci zaczęli wstrzymywać tym firmom płatności niezależnie od możliwości rozliczania osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą za pomocą prywatnych kont, które nie są wpisywane do wykazu. Problemy z płatnościami zgłaszały także
firmy zwolnione z VAT czy z tzw. rachunkami cesyjnymi.
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Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy
ULICY ZJAZD
Prezydent Łomży ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Zjazd. Cena
wywoławcza nieruchomości o powierzchni 0,1444 ha wynosi
210.000 zł. Przetarg odbędzie się 7 sierpnia 2020 roku o godz.
10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14,
w sali nr 201A – II piętro.
Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości powinny
wpłacić wadium w wysokości 21 tys. zł najpóźniej do dnia 4
sierpnia 2020 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży.
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem warsztatowo –
garażowym i budynkiem magazynowym.
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Nowe rozwiązania wprowadzone
TARCZĄ 4.0
Przypominamy o nowych rozwiązaniach dla pracodawców i pracowników wprowadzonych tarczą 4.0, które.weszły w życie w dniu
24 czerwca 2020 r.
W okresie epidemii wprowadzono tymczasowe rozwiązania dotyczące organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik, w tym
zasady wykonywania pracy zdalnej, udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego, zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń
Socjalnych, świadczenia związane z rozwiązaniem umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, umowy o zakazie konkurencji,
obniżenie wymiaru czasu pracy i przestój ekonomiczny, dofinansowania wynagrodzenia pracowników nieobjętych obniżonym
wymiarem czasu pracy/przestojem
Sprawdź, co Tarcza 4.0 może zmienić w twojej firmie...
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Wirtualne Targi
MADE IN BELARUS #AgroFood
Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa zaprasza
zainteresowane firmy do wzięcia udziału w wirtualnych targach
produktów spożywczych wyprodukowanych w tym kraju.
Wirtualne Targi MADE IN BELARUS #AgroFood odbędą się w
dniach 16-19 sierpnia 2020 r.
Podczas pierwszych wirtualnych targów w Białorusi będą mogli
Państwo zapoznać się z ofertą 30 liderów rynku rolnospożywczego. Każde wirtualne stoisko prezentuje oferty
produktów, materiały wideo i oferty biznesowe. Oprócz branży
rolno-spożywczej wśród wystawców można znaleźć również
producentów maszyn czy jednostki badawcze.
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Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2020
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu miesiąca czerwaca 2020 r. wyniosła 3.273
osoby (w tym 1766 kobiet) i była większa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec czerwca 2019 roku o 374 osoby tj. o
12,9%. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 45 osób tj. 1,4%.
Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 287 bezrobotnych (w analogicznym okresie roku ubiegłego – 287), w tym 195
nie posiadało prawa do zasiłku (w czerwcu 2019 roku – 223).
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Łomżyńskie INWESTYCJE DROGOWE

W lipcu 2020 r. zakończone zostały następujące inwestycje drogowe::
o Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B)
o Rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży
o Budowa drogi gminnej nr 101196B w Łomży (ulic: Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Władysława Jagiełły, Królowej
Jadwigi).

Wrześniowe spotkanie przedsiębiorców
Serdecznie

zapraszamy

wszystkich

przedsiębiorców

na

wrześniowe

spotkanie.

Spotkanie planowane jest 10 września 2020 r. o godz. 9.00. Formuła spotkania uzależniona
będzie od sytuacji epidemiologicznej. Jeżeli będzie możliwość spotkamy się na śniadaniu
biznesowym w rzeczywistości, jeżeli takiej możliwości nie będzie zaprosimy Państwa na espotkanie. Prosimy już dziś o zarezerwowanie terminu. Więcej informacji na temat spotkania
w
sierpniowym
newsletterze.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do współpracy przy redagowaniu newslettera. Prosimy o
zgłaszanie
pomysłów,
tematów,
które
Państwa
interesują,
sugestii.
Kontakt: Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14,
18-400 Łomża pokoje 109 i 117, email: cop@um.lomza.pl, tel.
website: http://biznes.um.lomza.pl/.

86 2156852,

Czy wiesz, że ...?
W XVI w. Łomża znana była jako wybitny ośrodek handlu wiślanego. Port znajdował się przy zakręcie Narwi pod Łomżą, koło
obecnej przystani. Z Łomży eksportowano do krajów Europy Zachodniej przez Gdańsk i Elbląg, zboża, drewno, wosk, miód, skóry,
len, konopie. Do Łomży importowano: żelazo, stal, ołów, kosy, sukna, śledzie, sól, piwo z Gdańska, wino reńskie, orzechy itp.
Narew stanowiła też ważną drogę handlową i komunikacyjną. Na rzece i jej rozgałęzieniach oraz rozlewiskach znajdowało się
sześć mostów, przy których pobierano cła i myta. Łomża w tym czasie znana była jako jeden z punktów granicznych z Wielkim
Księstwem Litewskim. W Łomży krzyżowało się kilka międzynarodowych dróg handlowych, m.in. z Moskwy do Poznania oraz z
Mazowsza na Litwę i do Prus. W tym czasie świetność miasta przyrównywano jedynie do Warszawy i Płocka. Można ją było
odnaleźć nawet na kilku mapach prezentujących Europę środkowo-wschodnią.
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