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Więcej informacji na stronie  

 

Przypominamy, że  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. 
 

 

 
 

   

ŁOMŻYŃSKIE ANIOŁY BIZNESU 2021 
   

Trwa głosowanie internetowe na kandydatów zgłoszonych w konkursie gospodarczym Łomżyńskie Anioły Biznesu 2021 

w  kategoriach “Ambasador Ziemi Łomżyńskiej” i “Firma z sercem”  

Zgodnie z regulaminem w kategorii Firma „z sercem” mogli wziąć udział lokalni przedsiębiorcy, wyróżniający się działalnością 

społeczną czy charytatywną szczególnie w czasie epidemii COVID-19 natomiast w kategorii Ambasador Ziemi Łomżyńskiej mogły 

wziąć udział osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy, organizacje społeczne i zawodowe oraz inne jednostki, które całokształtem 

swojej działalności zawodowej i społecznej, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, społecznego i promocji ziemi łomżyńskiej 

w kraju i za granicą, w sposób uczciwy, rzetelny, z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów. 
   

Więcej informacji na stronie  

http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/17671
http://klab.um.lomza.pl/zaglosuj-w-konkursie-lomzynskie-anioly-biznesu-2/


 
 

   

ŁOMŻA 

wśród Liderów Inwestycji 
   

Miasto Łomża zajęło trzynaste miejsce wśród miast na prawach powiatu w corocznym rankingu podsumowującym wydatki 

inwestycyjne samorządów w latach 2018-2020. Ranking  organizowany jest przez pismo samorządu terytorialnego “Wspólnota”. W 

zestawieniu sklasyfikowano kilkadziesiąt samorządów w kraju. 

Ranking został opracowany przez zespół naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Pod uwagę wzięto całość wydatków 

majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (2018–2020). Uwzględnione zostały również wydatki ponoszone przez spółki 

komunalne. Wśród największych inwestycji drogowych w latach 2018-2020 należy wymienić remonty i przebudowy ulic: Rządowej, 

Dwornej, Partyzantów, Kolejowej, Woziwodzkiej, Giełczyńskiej, Małachowskiego, Niemcewicza, Wiejskiej, 3 Maja. Wśród 

pozostałych inwestycji, największe to: Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjne (dworzec autobusowy), Hala Kultury, sale 

gimnastyczne przy SP 2 i SP 7, przebudowa Filharmonii Kameralnej. 

Warto podkreślić, że 13. pozycja Łomży w zestawieniu inwestycyjnym “Wspólnoty” jest najwyższą w jego dotychczasowej historii. 

W rankingu za lata 2016-2018 nasz samorząd został sklasyfikowany na 14. miejscu pod względem wydatków na inwestycje. 
   

Więcej informacji na stronie  

 
 

http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/18015


Łomżyńskie inwestycje docenione 

w prestiżowym konkursie 
   

Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z jej wyposażeniem oraz termomodernizacja kamienicy przy ul. Wojska 

Polskiego 15/17 w Łomży zostały nagrodzone w konkursie „Budowa roku 2019-2020 w regionie północno – wschodnim”. Konkurs 

został zorganizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku już po raz 26. i był jednym 

z wydarzeń towarzyszących obchodom jubileuszu 70-lecia Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. 

W kategorii „Obiekty zabytkowe o kubaturze do 10 tys. m3” nagrodzona została termomodernizacja kamienicy przy ul. Wojska 

Polskiego 15/17, realizowana w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w 

mieście Łomża”.  Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury nagrodzona została w kategorii „Rozbudowa i modernizacja 

obiektów o kubaturze do 20 tys. m3”. Kapituła konkursu zwróciła uwagę, że w wyniku prac budowlanych, rewaloryzacyjnych i 

konserwatorskich, zabytkowy budynek został poddany przebudowie i modernizacji wraz ze zmianą funkcji na usługową. Doceniono 

także wyposażenie obiektu, pozwalające na organizację szeregu wydarzeń, od koncertów, po wystawianie sztuk teatralnych, 

prezentacji multimedialnych i małych form kinowych. 
   

Więcej informacji na stronie  

   

 
 

   

 

 

 

http://www.lomza.pl/index.php?wiad=11095


Pieniądze dla Łomży w ramach Polskiego Ładu 
   

Kwotę 37. 800. 000 złotych otrzyma Miasto Łomża w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Pieniądze, o które wnioskowało 

miasto zostaną przeznaczone na rozbudowę bulwarów nad Narwią. 

Projekt budowy bulwarów na Narwią zakłada m.in.: budowę parkingów, ścieżek rowerowych, pieszych i edukacyjnych oraz 

umocnienie brzegów rzeki, odwodnienie terenu, montaż oświetlenia, małej architektury i przebudowę zbiornika wodnego. Całkowity 

koszt przedsięwzięcia ma wynieść 42 miliony złotych. 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji samorządów. Program ma 

pomóc odbudować gospodarkę dotkniętą gospodarczymi skutkami  pandemii Covid-19, pobudzić inwestycje we wszystkich 

regionach Polski. Samorządy w całym kraju dostaną nawet do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania kosztów ponoszonych na 

inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła czy gospodarowanie odpadami. Operatorem 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). 
 

Więcej informacji na stronie  

 
 

 

Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r. 

Na sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 października 2022 r. przyjęte zostały następujące stawki podatku od nieruchomości: 
   

 Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,97 zł  
 

 Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,69 zł 
 

http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/18024


 Od budowli - 2% ich wartości  określonej na postawie art. 4. Ust 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
 

   

Stawki podatku od środków transportu pozostały bez zmian. 

Więcej informacji na stronie  

 

 
 

GŁOSOWANIE NA ZADANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2022 

Jeszcze do 31 października 2021 r. można głosować na zadania 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. 
   

Więcej informacji na stronie  

 
 

   

Nowe przepisy dla eksporterów do Chin od stycznia 2022  
   

Od stycznia 2022 obowiązywać będą nowe zasady dla eksporterów artykułów spożywczych do Chin. 

Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku i będą określać nowe zasady rejestracji podmiotów prowadzących 

produkcję/przetwórstwo eksportowanych środków spożywczych. 
 

http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?k=1401
http://www.lomza.pl/index.php?wiad=11000


 Dla firm, które eksportują już od 2017 roku na ten rynek – obowiązywać będzie tzw. procedura uproszczona 
 

 Dla firm, które rozpoczynają eksport na rynek chiński – obowiązywać będzie tzw. procedura pełna wg. nowych zasad 
 

   

Szczegółowe informacje dotyczące nowych warunków eksportu do Chin można znaleźć w piśmie Głównego Inspektora 

Sanitarnego  z dnia 22 października br. poniżej. 

Więcej informacji na stronie  

 
 

   

Informacja o sytuacji  

na lokalnym rynku pracy 
   

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec września 2021 roku kształtowała się na poziomie 5,6 %. Dla 

miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 6,9% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 4,2%. 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży wyniosła 2.470 osoby i była mniejsza od liczby 

bezrobotnych zarejestrowanych na koniec września 2020 roku o 642 osoby tj. o 20,6%. To najniższa od maja 1990 roku liczba 

bezrobotnych zarejestrowana w urzędzie. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia 

również zmniejszył się o 115 osób tj. 4,4%. 
   

Więcej informacji na stronie  

   

https://kig.pl/wp-content/uploads/2021/10/Pismo-do-organizacji-producentow-dot.-eksportu-zywnosci-do-Chin.pdf
https://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy


 
 

Raporty 

Krajowej Izby Gospodarczej 
   

 

Handel hurtowy we wrześniu 

i nowe zamówienia w przemyśle 

Na stronie  

 

Bezrobocie rejestrowane  

we wrześniu 2021 
 

Na stronie  

  

 
 

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/. 
   

Redakcja: Centrum Obsługi Przedsiębiorców 

Urząd Miejski w Łomży 

Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża pokój 109,117 

email: cop@um.lomza.pl, tel +48 86 2156852 

website: http://biznes.um.lomza.pl/. 

https://kig.pl/handel-hurtowy-we-wrzesniu-i-nowe-zamowienia-w-przemysle-2/
https://kig.pl/bezrobocie-rejestrowane-we-wrzesniu-2021/
mailto:cop@um.lomza.pl
http://biznes.um.lomza.pl/
mailto:cop@um.lomza.pl
http://biznes.um.lomza.pl/


 
 

    

 


