
UCHWAŁA NR XLVIII/309/2018 

RADY GMINY BARANOWO 

z dnia 14 września 2018 r. 

 

w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu 

Lotniczego Warszawa-Modlin 

 
 

                       Na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Baranowo uchwala, 

co następuje: 

 

§  1. 

 

Rada Gminy Baranowo zdecydowanie popiera  działania dotyczące rozwoju 

Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. 

 

§  2. 

 

Rada Gminy Baranowo upoważnia Przewodniczącego Rady Gminy do 

przekazania niniejszej uchwały do :  

1) Prezydenta RP; 

2) Prezesa Rady Ministrów; 

3) Marszałka Senatu RP; 

4) Marszałka Sejmu RP; 

5) Eurodeputowanych z województwa mazowieckiego; 

6) Posłów i Senatorów z województwa mazowieckiego; 

7) Wojewody Mazowieckiego; 

8) Samorządu Województwa Mazowieckiego; 

9) Samorządów powiatowych i samorządów gminnych z terenu województwa 

mazowieckiego; 

10) Związku Gmin Wiejskich RP; 

11) Związku Miast Polskich; 

12) Związku Powiatów Polskich; 

13) Związku Województwa RP. 

 

§  3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Janusz Obrębski 

 

 



Uzasadnienie  

do uchwały  w sprawie poparcia działań dotyczących  

rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin 

 

        Rada Gminy Baranowo popiera działania dotyczące rozwoju Portu 

Lotniczego Warszawa-Modlin, jako istotnego punktu strategicznego 

województwa mazowieckiego, który przedkłada się m.in. na rozwój rynku pracy, 

rozwój lokalnych przedsiębiorstw oraz promocję województwa , którego częścią 

jest także Gmina Baranowo. 

Port Lotniczy ma pełną infrastrukturę i ogromny potencjał. Od momentu 

rozpoczęcia działalności stale zwiększa swój udział w rynku lotniczym  

w Polsce.  Port lotniczy ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia 

mieszkańców i jest silnym impulsem rozwojowym dla północnej części regionu. 

Lotnisko oraz działające wokół podmioty gospodarcze z jednej strony generują 

miejsca pracy a z drugiej ożywiają lokalny rynek. Do obsługi bezpośredniej lub 

pośredniej zaangażowano ponad tysiąc osób. Bliska odległość od Warszawy, 

uruchomienie połączeń drogowych oraz kolejowych pozwala mieszkańcom całej 

Polski, a szczególnie Mazowsza, na loty do różnych miejsc w całej Europie. W 

powstanie tego przedsięwzięcia zaangażowano ogromne pieniądze. Inwestycja 

okazała się słuszna. W ostatnich latach Port Lotniczy był najszybciej 

rozwijającym się lotniskiem w Europie i rozwija się szybciej niż zakładano. Aby 

utrzymać dynamikę rozwoju konieczna jest rozbudowa terminala i modernizacja 

infrastruktury pola ruchu naziemnego. Realizacja tych inwestycji  umożliwi 

zwiększenie przepustowości portu, a w konsekwencji wpłynie na zwiększenie 

liczby obsługiwanych pasażerów, poprawę jakości usług i pozwoli na pozyskanie 

nowych operatorów lotniczych. Bez tych inwestycji dalszy rozwój lotniska staje 

pod znakiem zapytania, co budzi zaniepokojenie mieszkańców północnego 

Mazowsza, a także pasażerów i przedsiębiorców współpracujących z lotniskiem. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Gminy Baranowo widzi zasadność 

funkcjonowania dużego, nowoczesnego portu i popiera wszelkie działania 

ukierunkowane w jego rozwój. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Janusz Obrębski 

 
 

 

 

 


