
Rezolucja Nr  435/LXXXV/2018
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 27 września 2018  roku

w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego
Warszawa-Modlin

Na podstawie  §  58  Uchwały  nr  231/XLV/2016  Rady Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  27
października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gostynina, Rada Miejska uchwala
to co następuje:

§1.

Rada  Miejska  w  Gostyninie  zdecydowanie  popiera  działania  dotyczące  rozwoju
Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

§2.

Umotywowanie poparcia stanowiska, o którym mowa w §1 zawarte zostało w uzasadnieniu
do niniejszej rezolucji.

§3.

Rada upoważnia Przewodniczącego Rady Miejskiej do przekazania niniejszej rezolucji do :
1) Prezydenta RP;
2) Prezesa Rady Ministrów;
3) Marszałka Senatu RP;
4) Marszałka Sejmu RP;
5) Eurodeputowanym z województwa mazowieckiego;
6) Posłom i Senatorom z województwa mazowieckiego;
7) Wojewodzie mazowieckiemu;
8) Samorządowi Województwa Mazowieckiego;
9) Samorządom  powiatowym  i  samorządom  gminnym  z  terenu  województwa

mazowieckiego;
10) Związku Gmin Wiejskich RP;
11) Związku Miast Polskich;
12) Związku Powiatów Polskich;
13) Związku Województw RP.

§4.

Rezolucja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki



Uzasadnienie

Port  Lotniczy  Warszawa-Modlin  uruchomiono  w  lipcu  2012roku.  Założeniami
uruchomienia  Portu  była  obsługa  części  ruchu  lotniczego  dotychczas  kierowanego  na
Lotnisko  Chopina  w Warszawie,  to  drugi  port  dla  aglomeracji  warszawskiej.  W  jego
powstanie  i  uruchomienie  włączyły  się  instytucje  rządowe  oraz  lokalne  samorządy.
Inwestycja w Nowym Dworze Mazowieckim, okazała się słuszna nie tylko w skali regionu,
czy kraju, ale także w wymiarze międzynarodowym. W ubiegłym roku lotnisko obsłużyło
blisko 3 mln osób, a liczba przewiezionych pasażerów sytuuje go dzisiaj na piątym miejscu w
Polsce.

Port  lotniczy w Nowym Dworze Mazowieckim ma pełną infrastrukturę i  ogromny
potencjał, w ostatnich latach był najszybciej rozwijającym się lotniskiem w Europie i rozwija
się  szybciej  niż  zakładano  pierwotnie,  dlatego  należy  jak  najszybciej  rozważyć  jego
rozbudowę.

Bliska odległość do Warszawy, uruchomienie połączeń drogowych oraz kolejowych
pozwala mieszkańcom całej Polski na loty do miejsc zlokalizowanych w całej Europie.

Wokół lotniska znalazły miejsca pracy tysiące obywateli, stale przybywa miejsc pracy
i rozbudowywana jest infrastruktura służąca zatrudnieniu.

W  powstanie  tego  przedsięwzięcia  zaangażowano,  łącznie  z  rozwojem  połączeń
kolejowych i drogowych, około 1 miliarda złotych. Niemal połowę z tych pieniędzy stanowią
środki  pochodzące  z  funduszy  Unii  Europejskiej.  Wszelkie  dokumenty  strategiczne,
zatwierdzone  przez  wszystkich  wspólników Spółki  Mazowiecki  Port  Lotniczy Warszawa-
Modlin Sp. z o.o., przewidują dalszy rozwój portu-jego rozbudowę, poprawę jakości usług,
zwiększenie ilości obsługiwanych pasażerów. Rada Miejska w Gostyninie widzi zasadność
funkcjonowania  dużego,  nowoczesnego portu  i  popiera  wszelkie  działania  ukierunkowane
w jego rozwój.


