
 

 

  

 

AGENDA
9.00 – 9.15 

 

Spotkanie przy kawie.  

9.15 – 10.15 

 

Debata z udziałem: 

 Adama Abramowicza – Rzecznika MŚP 
 Prof. Konrada Trzonkowskiego – Dyrektora Zarządzającego ARP 

S.A. 
 Artura Dudy – Prezesa Podlaskiego Funduszu Rozwoju 
 Elwiry Horosz – Prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek 

Firm 
 Janusza Cholewickiego – Prezes NEGRESKO Sp. z o.o. 
 Wojciecha Dąbrowskiego – Prezesa EDPOL Food&Innovation Sp. 

z o.o. 
Moderator: Adam Janczewski – Dziennikarz Radia Białystok 

 

10.15 – 10.25 Akcent muzyczny. 

 

10.25 – 10.50 Rozmowy przy śniadaniu. Czas przewidziany na wymianę doświadczeń 

i rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Organizator                             Patronat honorowy                 Partner                         Patronat medialny                                                      
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DEBATOWANIE NA 
ŚNIADANIE 
NEWSLETTER 27 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU  

Nowe Centrum Logistyczne w Łomży 

Nowoczesny i samodzielny obiekt logistyczny przy ul. Ciepłej w Łomży 
zamierza w przyszłym roku wybudować Grupa Raben. Za 
teren o powierzchni prawie 2,5 ha, zakupiony od Miasta Łomża w 
przetargu w ubiegłym roku, zapłaciła ponad 3,5 mln zł netto. 
Realizacja inwestycji będzie wiązała się z zatrudnieniem nowych 
pracowników oraz nawiązaniem współpracy z podmiotami 
świadczącymi_usługi_transportowe.                                                                              
Na zakupionej w Łomży nieruchomości Grupa Raben w 2023 roku 
planuje budowę obiektu logistycznego z nowoczesną 
infrastrukturą, który wyznacza standardy rynkowe efektywności 
energetycznej i zeroemisyjności dla nieruchomości logistycznych. 
Będzie on gotowy do świadczenia kompleksowych usług logistycznych 
w temperaturze kontrolowanej (od 0°C do +6°C) tj. 
dystrybucji, magazynowania, usług dodatkowych takich jak 
konfekcjonowanie czy ekstraserwis (np. tworzenie zestawów 
promocyjnych).  

Działka miejska przy ul. Spokojnej sprzedana. 

 

W dniu 23 września 2022 roku odbył się przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości miejskiej, położonej przy ul. Spokojnej na 
terenie Podstrefy Łomża SSSE. Teren w pełni uzbrojony zgodnie ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz wydaną decyzją o warunkach zabudowy przeznaczony jest pod 
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zabudowę produkcyjno-usługową. Działka o powierzchni  1,0426 ha została sprzedana za 2.000.750,00 
zł. 

Łomżyńska Strefa Inwestycji 

 

Łomżyńska Strefa Inwestycji – to ponad 150 ha prywatnych terenów położonych w zachodniej części 
miasta objętych  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje tereny pod 
zabudowę produkcyjno-usługową, składową i magazynową wraz z obiektami handlowymi o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, dla których określono następujące parametry zabudowy: maksymalna 
wysokość zabudowy 40 m dla budynków i 60 m dla budowli, maksymalna wielkość powierzchni 
zabudowy 80%, wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie 10%, minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanej działki budowlanej 3.000 m2.  

Obszar położony jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 61 w odległości 2.000 m od węzła Łomża-
Zachód transeuropejskiego korytarza transportowego E-67 VIA BALTICA. Dojazd do terenu zapewniony 
jest ulicami Meblową i Cieślewskiego, stanowiącymi wewnętrzną obwodnicę miasta. Teren jest w pełni 
uzbrojony w niezbędną infrastrukturę techniczną.  

Obejmując swoje grunty decyzją o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji umożliwiające 
zwolnienie z podatku dochodowego na 15 lat do wysokości 70% nakładów inwestycyjnych dla małych 
przedsiębiorców. 

Wymagane minimalne nakłady inwestycyjne są najniższe w kraju i wynoszą: dla dużych przedsiębiorców 
to tylko 10 mln zł i odpowiednio mniej dla średnich – 2 mln, małych – 0,5 mln zł czy mikro – 0,2 mln zł. 
Należy spełnić tylko 4 z 10 kryteriów jakościowych. Dodatkowo miasto oferuje najkorzystniejsze w 
regionie zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 3 lat. 

Apel Rzecznika do Premiera ws. osłony energetycznej dla MŚP.  

W dniu 26 sierpnia 2022 Rzecznik MŚP Adam Abramowicz zaapelował do Premiera o wprowadzenie do 
rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku 
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z sytuacją na rynku paliw o wprowadzenie  na etapie prac sejmowych poprawki oraz objęcie sektora 
MŚP ochroną przed wzrostem cen energii w formie dopłat wzorem Grecji albo zamrożenie do końca 
2023 r. cen na poziomie tych obowiązujących w pierwszym półroczu 2022 r. Apel dostępny jest na stronie 
Rzecznika MŚP. 

Pożyczka antyinflacyjna ARP z gwarancją EFG .  

Pożyczka Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przeznaczona na łagodzenie negatywnych skutków 

inflacyjnych udzielana jest w formule obrotowej przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej 

(finansowanie zwiększonych kosztów surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu) oraz w 

formule inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie dokończenia realizowanych inwestycji 

(finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji).  

Kwota pożyczki: od 0,8 mln PLN do 10 mln PLN. Okres finansowania: 

 do 48 miesięcy dla pożyczki obrotowej (okres karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy); 
 do 120 miesięcy dla pożyczki inwestycyjnej (okres karencji w spłacie kapitału do czasu 

zakończenia/uruchomienia inwestycji). 

 

WEBINARIUM ARP LEASING„LEASING - NAJBARDZIEJ ELASTYCZNY 
ŚRODEK FINANSOWANIA NA RYNKU” 

Webinarium pt. "LEASING - NAJBARDZIEJ ELASTYCZNY ŚRODEK FINANSOWANIA NA RYNKU”, 
które odbędzie się 03 listopada 2022 roku o godz. 11:00. 

Podczas webinarium uczestnicy dowiedzą się:  
 Dlaczego warto współpracować z ARP leasing 

 Z jakiej oferty finansowej mogą korzystać przedsiębiorcy (oferta standardowa i dedykowana oraz 
aktualna kampania). 

 Jakie korzyści daje finansowanie w formie leasingu? Kiedy wybrać leasing finansowy, 
operacyjny, a kiedy zwrotny? 

 

Więcej informacji na stronie  www.biznes.um.lomza.pl w zakładce COP. 

 

Centrum Obsługi Przedsiębiorców 

Centrum Obsługi Przedsiębiorców (COP) działające w strukturze Urzędu Miejskiego w Łomży jest 
miejscem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność 
gospodarczą oraz planujących przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie miasta Łomża. 
Udzielamy informacji na temat gospodarki, potencjału i możliwości inwestycyjnych w mieście. 
Do obsługi konkretnego projektu inwestycyjnego przydzielamy pracownika ("pilot inwestycyjny"), którego 
zadaniem jest udzielanie profesjonalnej pomocy w całym procesie inwestycyjnym. Służymy wsparciem 
na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Podpowiadamy z jakich ulg inwestor może skorzystać. 

Kontakt do nas Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 6, 18-400 
Łomża, pokój 109 i 117, telefon 86 2156852, mail: cop@um.lomza.pl.  

Aktualności na stronie www.biznes.um.lomza.pl .         Zapraszamy  

http://www.biznes.um.lomza.pl/
mailto:cop@um.lomza.pl
http://www.biznes.um.lomza.pl/
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