
W dniu 22 października 2021 r. odbędzie się II przetarg na
sprzedaż nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Spokojnej
na terenie Podstrefy Łomża SSSE.Cena wywoławcza
niezabudowanej działki o powierzchni 1,0426 ha wynosi
2.293.720 zł. Osoby zainteresowane zakupem powinny
wpłacić wadium w wysokości 229.372 zł najpóźniej do dnia 19
października 2021 roku. Zgodnie ze studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka
znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem PU – tereny
produkcyjno-usługowe.

W dniu 26 listopada 2021 r. odbędzie się przetarg na
sprzedaż nieruchomości miejskiej przy ul. Ciepłej. Cena
wywoławcza nieruchomości o powierzchni 2,4776 ha wynosi
3.540.000 zł.
Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości powinny
wpłacić wadium w wysokości 354.000 zł najpóźniej do dnia 23
listopada 2021.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie
zabudowy produkcyjno-usługowej oznaczonej symbolem 2PU.

Więcej informacji na stronie Więcej informacji na stronie

Łomżyński Puls Biznesu

WRZESIEŃ 2021

NIERUCHOMOŚCI MIEJSKIE NA SPRZEDAŻ

http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/17614
http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/17671


BRYLANTY POLSKIEJ GOSPODARKI 2020 Z ŁOMŻY

Miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki wyróżnionych zostało kilkadziesiąt
lokalnych firm.
Spośród 99 705 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2021 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu,
tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2020 uzyskało 746 firm z województwa podlaskiego.
Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru
Sądowego. W rankingu znalazło się prawie 70 przedsiębiorców z Łomży i powiatu. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji na stronie

ŁOMŻYŃSKIE ANIOŁY BIZNESU 2021

Jeszcze tylko dziś i jutro można zgłaszać kandydatów w konkursie gospodarczym Łomżyńskie Anioły Biznesu 2021 r.
Konkurs organizowany od 2017 r. przez Miasto Łomża wspólnie ze Starostwem Łomżyńskim dedykowany jest przedsiębiorcom,
a nagroda „Łomżyńskie Anioły Biznesu” jest wyróżnieniem przyznawanym przedsiębiorcom, którzy swoją działalnością
przyczyniają się do rozwoju gospodarczego oraz promocji Miasta Łomża i regionu.
Kategorie konkursu w tym roku zostały zaktualizowane i uwzględniają aspekty działalności przedsiębiorców w dobie pandemii.
Nagrody zostaną  przyznane w 6 kategoriach: Firma Roku, Inwestor Roku, Firma „z sercem”, Pracodawca Jutra, Kobieta
Sukcesu, Ambasador Ziemi Łomżyńskiej. Zgłosić można się na stronie poniżej. Zachęcamy do udziału w konkursie.

Więcej informacji na stronie

PREZYDENT ŁOMŻY NAGRODZONY 
PRZEZ PODLASKICH PRZEDSIĘBIORCÓW
Miło nam poinformować, że Dr Mariusz Chrzanowski został wyróżniony podczas XV Dorocznego Koncertu „Biznes-Kultura -
Społeczeństwo”, organizowanego przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Białymstoku. Prezydent Łomży otrzymał statuetkę w
kategorii Biznes, za budowę Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjnego w Łomży. Nagrodę w jego imieniu odebrał zastępca
prezydenta Andrzej Garlicki.

Więcej informacji na stronie

INWESTYCJE DROGOWE W ŁOMŻY 

Aktualnie w mieście prowadzonych jest wiele inwestycji drogowych, z których część współfinansowana jest z rządowego
Funduszu Dróg Samorządowych. Największą obecnie inwestycją drogową prowadzoną w Łomży jest przedłużenie ulicy
Meblowej, łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. Nowogrodzką. Zaawansowanie prac wynosi ok. 25%, potrwają one do
października 2022 r.
W połowie września rozpoczęto prace związane z remontem kolejnego odcinka ulicy Wojska Polskiego. Obecnie remontowany
odcinek obejmuje 514 m jezdni od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Piwnej. Termin realizacji zadania wyznaczono do końca

http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/17687
http://klab.um.lomza.pl/angels-home/etapy-konkursu-lomzynskie-anioly-biznesu-2018/i-etap-zgloszenia-do-konkursu/
http://www.lomza.pl/index.php?wiad=11004


listopada br. Prace drogowe trwają również na ulicy Jaworowej i Grabowej. Zaawansowanie prac sięga 20%, a zakończenie obu
przedsięwzięć planowane jest jesienią 2022 r.
Inwestycje drogowe prowadzone są również przy ulicach Strażackiej, Pułaskiego, Łącznej, Bursztynowej. Zakończenie prac
przewidziane jest do końca października 2021 r. Przy realizacji ulic w rejonie ul. Księcia Stanisława zakończenie inwestycji
planowane jest w drugiej połowie 2022 r.

GŁOSOWANIE NA ZADANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2022
W dniach 11-31 października 2021 r. odbędzie się głosowanie na zadania dopuszczone do głosowania w Budżecie
Obywatelskim 2022. Wśród zgłoszonych zadań są m.in. remonty nawierzchni ulic, chodników, parkingów, budowa ścieżek
rowerowych.
Zachęcamy do zaangażowania się. Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do głosowania, poniżej.
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INTERNACJONALIZACJA MŚP Z POLSKI WSCHODNIEJ

15 września br. został ogłoszony konkurs Internacjonalizacja MŚP z Polski Wschodniej. Celem konkursu jest sfinansowanie
kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw:
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.
Dofinansowanie można przeznaczyć na:

usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego

usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego;

udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;

nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych.;

Z dofinansowania mogą skorzystać:
mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej;

posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji.

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu (max 800.000 zł), co oznacza, że wkład własny to co najmniej 15% całkowitego
kosztu projektu.Termin składania wniosków: 18 październik 2021 r. - 22 grudnia 2021 r.
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BONY NA CYFRYZACJĘ DLA MŚP

6 września br. został ogłoszony konkurs Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację. Celem konkursu jest
wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania
przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia
odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.
Dofinansowanie można przeznaczyć na:

zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem
standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania
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cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub
magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych,
biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent
fakultatywny projektu.

Z dofinansowania mogą skorzystać mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Wartość projektu: 60.000 zł - 300.000 zł
Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 15% całkowitego kosztu
projektu.Termin składania wniosków: 20 września 2021 r. - 20 października 2021 r.
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UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE -  ZMIANY OD WRZEŚNIA 2021?
We wrześniu 2021 r. na podstawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
wchodzą w życie zmiany w ubezpieczeniach.
Ustawa przewiduje zmiany m.in. w zakresie:

ujednolicenia zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi i ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
oraz ich wypłaty;
ustalania prawa do świadczeń;

usprawnienia obsługi i uporządkowania działań płatników składek w celu stabilizacji stanów kont płatników i ubezpieczonych;

usprawnienia obsługi prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek;

prowadzonej przez ZUS gospodarki finansowej.

Więcej informacji na stronie

JAK SPRAWDZIĆ KONTRAHENTA?
Weryfikacja nowego kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy pozwala uniknąć transakcji z nieuczciwymi partnerami
biznesowymi oraz zmniejsza ryzyko utraty pieniędzy lub towaru. Wiele informacji, zarówno o firmach krajowych jak i
zagranicznych, można znaleźć w bezpłatnych rejestrach publicznych, dostępnych przez internet. Można sprawdzić m.in. czy
dany podmiot zarejestrował działalność gospodarczą i czy jest podatnikiem VAT. Można skorzystać z płatnych serwisów, na
przykład Biur Informacji Kredytowej czy wywiadowni gospodarczych, w szczególności szukając informacji o statusie finansowym
firmy.
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Informacja o sytuacji 
na lokalnym rynku pracy

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec sierpnia 2021 roku kształtowała się na poziomie 5,9 %. Dla
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miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 7,1% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 4,9%.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży wyniosła 2.585 osoby i była mniejsza od liczby
bezrobotnych zarejestrowanych na koniec sierpnia 2020 roku o 693 osoby tj. o 18,2%. Natomiast w porównaniu do stanu na
koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia również zmniejszył się o 69 osób tj. 2,6%
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Raporty
Krajowej Izby Gospodarczej

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców 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.  86 2156852,
website: http://biznes.um.lomza.pl/.
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