
Uchwala Nr 491/XLV1/2018 
Rady Mlejsklej w Serocku 
z dnla 25 uerwca 2018 

w sprawle poparcia dziatarl dotyczqcych rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego 
Warszawa-Modlin. 

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 rnarca 1990r., o samorzgdzie grninnym 
(Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala co nastepuje: 

Rada Miejska w Serocku popiera dzialania dotyczace rozwoju Mazowieckiego Portu 
Lotniczego Warszawa - Modlin, jako istotnego punktu strateglcznego regionu, ktdry 
przedktada sie m.in. na rozw6j rynku pracy, rozwdj lokalnych przedsiebiorstw oraz promocjg 
poloionych wokdl niego gmin. 

Rada Miejska w Serocku zwraca sig do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady 
Ministrdw oraz Posidw i Senatordw RP o wsparcie dzialan sluigcych rozwojowi Portu 
Lotniczego Warszawa-Modlin. 

03. 

Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjqcia. . 



Uzasadnlenle do uchwaty w sprawie poporcia dzialah dotyaqcych rozwoju Mozowieckiego 
Portu Lotniaego Warszawa-Modlin 

Odpowiadajgc na stanowisko Rady Miejskiej w Nowyrn Dworze Mazowieckim 
podjgtym 23 kwietnia 2018 r. w sprawie poparcia dzlatan dotyczqcych rozwoju portu 
lotniczego w Modlinie, ~urmistrz Miasta i Gminy Serock Pan Sylwester Sokolnicki 
potwierdzil, i e  powstanie tego migdzynarodowego portu korzystnie wplynglo na rozwoj 
calego regionu, a szczeg6lnie pbtnocnej czgfci Mazowsza. Ewentualna rezygnacja z tak 
wyznaczonego oraz konsekwentnie realizowanego od wielu lat kierunku strategicznego 
rozwoju regionu bylaby niezrozumiala (pismo z dnia 9 maja 2018 r RMP.0053.50.2018). 

Port Lotniczy Warszawa-Modlin uruchomiono w 2012 roku. Zatoieniem 
uruchomienia Portu byta obsluga czqfci ruchu lotniczego dotychczas kierowanego 
na Lotnisko Chopina w Warszawie. W jego powstanie i uruchornienie wiqczyly sig instytucje 
rzqdowe oraz samorzgdy lokalne. lnwestycja okazala sig duszna nie tylko w skali regionu 
czy kraju, ale takie w wymiarze migdzynarodowym. W ubiegtym roku lotnisko obstuiyto 
blisko 3 rnln osob, a liczba przewiezionych pasaierow sytuuje go dzisiaj na pigtyrn rniejscu 
w Polsce. 

Budowa a nastgpnie funkcjonowanie portu lotniczego w Modlinie to przyktad 
wykorzystanej szansy rozwoju regionu. Potwierdzajq to dane statystyczne wskazujqce 
na fakt, i e  port lotniczy w Modlinie w ostatnich latach byl najszybciej rozwijajqcym 
sig lotniskiern w Europie. lnwestycja ta, data poczqtek funkcjonowania wielu nowych rniejsc 
pracy zwiqzanych z obdugg podroinych, uslugami transportowymi, gastronomicznymi 
czy handlowymi. Powstale podmioty gospodarcze w spos6b istotny oiywiajq lokalny rynek. 

Kontynuujqc wsparcie dla MPL Warszawa-Modlin, przedloiono Radzie Miejskiej 
w Serocku projekt niniejszej uchwaly. 


