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Stanowisko 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 	 2018r. 

w sprawie poparcia d#alan docqgch rowoju Maowieckiego Portu Lotnicego 

Warsawa — Modan 

Na podstawie §11 ust. 4 Statutu Powiatu Pultuskiego stanowiacego zalacznik do 

Uchwaly nr XVII/78/2011 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 28 paidziernika 2011r. 

w sprawie Statutu Powiatu Pultuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010r. nr 204 poz. 

6106, ze zm.) Rada Powiatu w Pultusku uchwala, co nastcpuje: 

§1. 

1. Rada Powiatu w Pultusku popiera dzialania do tyczace rozwoju 

Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, jako istotnego punktu 

strategicznego Polnocnego Mazowsza, ktory przeklada siq na rozwoj 

gospodarczy p6Inocnego Mazowsza, w tym na rozwoj rynku pracy oraz 

lokalnych przedsicbiorstw powiatOw poloZonych na jego terenie. 

2. Rada Powiatu w Pultusku zwraca siq do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Prezesa Rady Ministrow, Ministra Infrastruktury, Poslow i Senatorow RP o 

wsparcie dzialari slulacych rozwojowi Mazowieckiego Portu Lotniczego 

Warszawa-Modlin. 

§ 2. 

Rada Powiatu w Pultusku upowainia Przewodniczacego Rady Powiatu do 

przekazania niniejszego stanowiska do: 

1) Prezydenta RP; 

2) Prezesa Rady Ministrow; 

3) Marszalka Senatu RP; 

4) Marszalka Sejmu RP; 

5) Eurodeputowanym z wojewOdztwa mazowieckiego; 

6) Poslom i Senatorom z wojewodztwa mazowieckiego; 



7) Wojewodzie Mazowieckiemu; 

8) Samorz4dowi WojewOdztwa Mazowieckiego; 

9) Samorzdom powiatowym i samorz4dom gminnym z terenu wojewodztwa 

mazowieckiego; 

10) Zwigzku Gmin Wiejskich RP; 

11) Zwiqzku Miast Polskich; 

12) Zwiqzku Po-wiatOw Polskich; 

13) Zwiqzku Wojewodztw RP; 

14) media lokalne. 
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Uzasadnienie do stanowiska 

Rady Powiatu w Pultusku 

w sprawie poparcia dzialari dotyczqcych rozwoju 

Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa — Modlin 

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa — Modlin uruchomiony w lipcu 2012r. 

mial na celu obslugc czcgci ruchu lotniczego dotychczas kierowanego na Lotnisko 

Chopina w Warszawie. 

Do jego powstania i uruchomienia przyczynily sic instytucje rz4dowe oraz 

lokalne samorzgdy. Koszt inwestycji, wraz z rozwojem polgczen kolejowych i 

drogowych, wyni6s1 ok. 1 miliarda zl. Znaczn4, czcgC grodkOw pozyskano z funduszy 

Unii Europejskiej. 

Przedsicwziecie okazalo sic sukcesem. Lotnisko w Modlinie stale zwicksza 

swoj udzial w rynku lotniczym a liczba przewiezionych osob to ok. 3 min pasa2erow, 

co plasuje go na piqtym miejscu w Polsce. 

Bliska odleglok do Warszawy, uruchomienie pokczen drogowych oraz 

kolejowych pozwala mieszkaricom calej Polski, w tym szczegolnie z powiatow i groin 

wojewodztwa mazowieckiego, na loty do miejsc zlokalizowanych w calej Europie. 

Stworzono dobrze dzialajftcy podmiot, do ktOrego obslugi bezpogredniej lub 

pogredniej zaangaowano ponad tysiqc °sob. 

Zgodnie z dokumentami strategicznymi zatwierdzonymi przez wszystkich 

wspolnikow Spolki Mazowieckie Porty Lotnicze Warszawa Modlin Sp. z o. o 

przewiduje sic dalszy rozwoj portu — jego rozbudowc, poprawe jakoki uslug, 

zwickszenie ilogci obslugiwanych pasaierow. Jest to szczegolnie istotne w sytuacji, 

gdy Lotnisko Chopina w Warszawie jest na granicy przepustowoki. 

Majqc powy2sze na uwadze, Rada Powiatu w Pultusku popiera dzialania 

dotycz4ce rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa — Modlin jako 

istotnego punktu strategicznego wojewodztwa mazowieckiego, ktory przeklada sic 

na rozwoj rynku pracy, rozwoj lokalnych przedsicbiorstw 

wojewodztwa, ktorego czegcia.  jest Powiat Pultuski. 
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Stanowisko nr 4/18 
Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego 

z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

w sprawie poparcia dzialari dotyczqcych rozwoju Portu Lotniczego 
Warszawa/Modlin 

SpaIka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa — Modlin Sp. z o. o. zostata utworzona 
w 2004 roku przez Przedsipbiorstwo Panstwowe „Forty Lotnicze", ktOre w 2006 roku 
zaproponowafo przystqpienie do niej Agencji Mienia Wojskowego, WojewOdztwu 
Mazowieckiemu i Miastu Nowy Dwor Mazowiecki. Wojewodztwo Mazowieckie przystqpilo do 
SpOki, aby umo2liwie jej skorzystanie ze srodkow europejskich i jednoczenie zaktywizowae 
pOlnocnq czpk regionu. W 2009 roku na wniosek panstwa polskiego, Komisja Europejska 
uznala program „Pomoc na inwestycje w portach lotniczych w ramach regionalnych 
programOw operacyjnych" za zgodny z traktatem WE. Zgodnie z tym programem to wfanie 
Port Lotniczy Warszawa/Modlin zostaf jedynym na Mazowszu lotniskiem wskazanym przez 
wfadze polskie do dofinansowania unijnego. 

W wyniku dzialan Zarzqdu SpOfki i wsparcia wszystkich WspOlnikow zostaf zrealizowany 
projekt „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizacjp istniejqcej 
infrastruktury oraz budow9 nowej zwiqzanej z obsfugq samolotOw i pasa2erow na terenie 
bylego lotniska wojskowego w Modlinie". W ramach wsparcia realizacji inwestycji WspOlnicy 
w latach 2006-2010 wnieli do SpOfki srodki pienip2ne oraz aporty w fqcznej wysokoki 
323 824 500 zt, w tym Wojew6dztwo Mazowieckie srodki pienip2ne w kwocie 98 341 500 zl. 
lnwestycja uzyskala rOwnie2 wsparcie ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO WojewOdztwa Mazowieckiego i bud2etu panstwa w latach 
2008 — 2015 w kwocie ponad 157 min zf. Dodatkowo, w zwiqzku z koniecznokiq 
zabezpieczenia przez Spolkp wkladu wfasnego, w 2012 roku zostaly wyemitowane obligacje 
do kwoty 150 min z1 i zostafy one zabezpieczone Umowq Wsparcia podpisanq przez 
wszystkich WspOlnikOw, w kt6rej zobowiqzali sip do wspoldzialania przy realizacji projektu. 
Zgodnie z ww. umowq Wojew6dztwo Mazowieckie, jako jedyny z czterech WspOlnikOw, 
zabezpieczylo splatp emisji obligacji, co bylo warunkiem uzyskania przez SpOfkp srodkow na 
wklad wfasny. 

Port Lotniczy Warszawa/Modlin od momentu rozpoczpcia dzialalnoki w lipcu 2012 r. stale 
zwicksza swoj udzial w rynku lotniczym w Polsce. Jako drugie lotnisko w Warszawie i piqte 
w Polsce pod wzglpdem liczby przewiezionych pasa2erow jest waznym elementem transportu 
pasa2erskiego. Aby utrzymao dynamikp rozwoju konieczna jest rozbudowa terminala 
i modernizacja infrastruktury pola ruchu naziemnego. Realizacja tych inwestycji przez SpOlkp, 
umo2liwi zwipkszenie przepustowoki portu, a w konsekwencji wpfynie na zwipkszenie liczby 
obsfugiwanych pasa2erOw, poprawp jakoki usfug oraz pozwoli na pozyskanie nowych 
operator6w lotniczych. Bez tych inwestycji dalszy rozwOj lotniska staje pod znakiem zapytania, 
co budzi du2e zaniepokojenie nnieszkancOw pOlnocnego Mazowsza, a take pasa2erOw 
i przedsipbiorcOw wspOlpracujqcych z lotniskiem. Warto podkreliO, 2e Port Lotniczy 
Warszawa/Modlin ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia mieszkancOw i jest silnym 
impulsem rozwojowym dla polnocnej czpki regionu. Lotnisko oraz dzialajqce wokbf podmioty 
gospodarcze (hotele, sklepy, restauracje, przewo2nicy, parkingi itp.) z jednej strony generujq 
miejsca pracy, z drugiej ozywiajq lokalny rynek. 

Z lotniskiem w Modlinie §ci§le powiqzane sq tez inne projekty realizowane wspOlnie przez 
strong rzqdowq i samorzqdowq przy udziale §rodkOw unijnych. Jednym z takich projektOw jest 
budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Portu Lotniczego Warszawa/Modlin 
realizowana przez spolkp PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wojewodztwo Mazowieckie 



w zakresie tego projektu zobowiqzato sip do pokrycia koszt6w dokumentacji przedprojektowej 
i podjpto decyzjp o dofinansowaniu projektu w ramach RPO Wojewodztwa Mazowieckiego do 
kwoty 123,02 min zt (co stanowi 80% kosztOw kwalifikowanych). Koiejnynn projektem scisle 
powiqzanym z lotniskiem by zakup taboru kolejowego do obstugi portOw lotniczych 

przewozOw aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej przez 
spoke ,Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. W ramach tego projektu zakupiono 16 sztuk 
czterocztonowych Elektrycznych ZespolOw Trakcyjnych. Do obstugi pasaZerOw lotniska 
Modlin stu2y tak2e tabor zakupiony przez Spotkp w ramach dwOch innych projektow 
dofinansowanych z POliS w perspektywie 2007-2013. Catkowita wartoSO zrealizowanych 
projektOw wynosi 866,9 min zt brutto, w tym kwota dofinansowania 473,1 min zt. W ramach 
perspektywy 2014-2020 spOtka „Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. realizuje kolejne projekty 
zakupu taboru, ktOry bpdzie stu2y1 mipdzy innymi do obslugi stacji Modlin. 

Blokowanie planowanych przez SpPike inwestycji przez wspOlnika Przedsipbiorstwo 
Paristwowe „Polly Lotnicze" jest dzialaniem zupetnie niezrozumiatym, w szczegOlno§ci 
w sytuacji, gdy dokumenty strategiczne przyjpte przez wszystkich WspOlnikOw przewidujq 
rozbudowp terminala. Dziatania to mogq doprowadziO do utraty bqd± koniecznoSci zwrotu 
przez Polske setek milionOw ztotych uzyskanych z Unii Europejskiej ze wzgledu na 
niedotrzymanie zasady trwatoSci projektOw unijnych, bqd2 brak mo2liwoSci ich realizacji. 
W przypadku konieczno§ci zwrotu SrodkOw unijnych straci na tym nie tylko Wojew6dztwo 
Mazowieckie, ale przede wszystkim Polska. 

Majqc na uwadze powy2sze, Sejmik WojewOdztwa Mazowieckiego zwraca sip do Prezesa 
Rady MinistrOw oraz Ministra Infrastruktury, kt6ry sprawuje nadz6r nad Przedsipbiorstwem 
Panstwowynn „Party Lotnicze", o wsparcie dziatan zapewniajqcych realizacje przez spOtkp 
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa — Modlin Sp. z o.o. niezbednych inwestycji stu2qcych 
rozwojowi Portu Lotniczego Warszawa/Modlin. 

Przewodniczacy Sejmiku 
Wojewodztwa Mazowieckiego 

Ludwik Rakowski 
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POWIATOW 

4 *(04.1 POLSKICH 

Stanowisko Zarz4du ZPP 
w sprawie poparcia dziatari w zakresie rozwoju Mazowieckiego Portu 

Lotniczego Warszawa-Modlin 

Warszawa, 9 lipca 2018 roku 

W ostatnim okresie do Zwiqzku Powiatow Polskich docierajq liczne uwagi samor-zqd6w i mieszkancOw 

w sprawie dalszego rozwoju Portu Lotniczego Warszawa- Modlin, w kontekkie budowy Centralnego 

Portu Komunikacyjnego (dalej CPK). Samorzqdowcy z zaniepokojeniem zauwa2ajq w podejmowanych 

uchwalach mo2liwok zdecydowanego ograniczenia dziatalnoki portu, jezeli nie nastqpi wyra2ne 

zapewnienie o kontynuacji jego rozwoju przez Rzqd. 

NaleZy podkre§lid, ze obecna sytuacja zwiqzana z realizacjq CPK nie powinna wptywao na lotnisko 

w Modlinie, kt6re w zeszlym roku obsiu2ylo blisko 3 min osob, co daje piqte miejsce w ramach lotnisk 

w Polsce. Od poczqtku pomyslu realizacji drugiego lotniska w aglomeracji warszawskiej mialo silne 

wsparcie w lokalnych samorzqdach. Caloo inwestycji wraz z inwestycjami towarzyszacymi wyniosla 

blisko 1 miliard ziotych. Pieniqdze te postu2yly nie tylko dla rozwoju samego lotniska, ale rownie2 drug 

dojazdowych, linii kolejowej jak rownie2 szeregu przedsicwzica o charakterze prywatnym. 

Dzicki zaangazowaniu zar6wno kapitalu prywatnego, srodkow unijnych oraz pienicdzy publicznych udalo 

sic stworzyo dobrze dzialajqcy podmiot do kt6rego obslugi bezporedniej lub poredniej 

zaanga2owanych jest tysiqce obywateli. Warto zauwa2yo, ze lokalizacja lotniska w tej czcki 

wojew6dztwa mazowieckiego pozwolila zaktywizowao lokalnych mieszkaricOw, dzicki czemu udalo sic 

poprawiO sytuacjc zwiqzanq z wska2nikami dotyczqcymi bezrobocia. Dodatkowo z racji odlegtoki od 

stolicy kraju i korzystniejszej relacji stawek dla przewo2nikow udalo sic pozyskao linie lotnicze, ktOre 

zapewniajq przewozy na odpowiednim poziomie z korzystnq relacjq cenowq dla PolakOw. Wszystko to 

spowodowalo, 2e latanie stab sic bardziej dostapne ni2 przed jego utworzeniem. 

Wszystkie te czynniki wplywajq na staly rozw6j lotniska, kt6re jest w czolowce najlepiej i najszybciej 

rozwijajqcych sic portow lotniczych w Polsce. W zwiqzku z powy2szym Zwiqzek Powiat6w Polskich 

popiera dalszy rozwOj Portu Lotniczego Warszawa- Modlin i zwraca sic z apelem do wiadz paristwowych 

o jasnq deklaracjc, co do przyszloki tego lotniska i zagwarantowania mu istotnego miejsca na mapie 

komunikacyjnej nie tylko Polski ale i Europy. 

Prezes Zarzqdu 
Zwiqzku Powiat6w Polskich 

udwik Wc14-N-;rin 



Koleje 
Ma7owieckie 

„Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. 
03-802 Warszawa 
ul. Lubelska 26 
www.mazowieckie.com.pl  

Zarzad Spolki 
tel. (+48 22) 47 38 716 
fax (+48 22)47 38 814 

STANOW ISKO 

SpOlki „Koleje Mazowieckie — KM" sp. z o.o. z dnia 06 czerwca 2018 roku 

w sprawie poparcia dzialari dotycz4cych rozwoju 

Mazowieelciego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin 

Spolka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z 0.0. informuje, ze podjela szereg strategicznych 

przedsiewzico, zaplanowanych w perspektywie wielu najblizszych lat, ktorych celem jest ogolny rozwoj 
transportu kolejowego na Mazowszu, poprawa standardu podro2owania, w tym talde umozliwienie 

podroZnym jak najbardziej dogodnego dojazdu do i z lotniska w Modlinie. 
Spolka realizujqc cele strategiczne, odnoszqce sic do projektu rozwoju MPL Warszawa - Modlin 

zaangatowala do chwili obecnej ogromne grodki finansowe i planuje dalsze wydatki. Z udzialem 
dofinansowania ze grodkow unijnych w perspektywie na lata 2007 - 2013 SpOlka „Koleje Mazowieckie 
- KM" zawarla w 2012 r. umowe o dofinansowanie dla projektu zrealizowanego ze grodkow unijnych 

p.n. „Zakup taboru kolejowego do obslugi portow lotniczych i przewozow aglomeracyjnych 

w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji Warszawskiej" 	ktorego wartok calkowita to 395 

milionow ziotych brutto. W jego ramach zakupiono 16 sztuk czteroczlonowych Elektrycznych Zespolow 
Trakcyjnych. EN 76 „Elf". Tabor ten obsluguje glownie poTqczenia lotniskowe na odcinkach: 

- MPL im. F. Chopina Warszawa - Warszawa Centralna - Legionowo - MPL Warszawa-Modlin, 

- Warszawa Gdanska - Legionowo - MPL Warszawa - Modlin, 

- Warszawa Gdariska - Legionowo - Dzialdowo (obsluga pasaZerOw MPL Warszawa - Modlin). 
W ramach Regionalnego Program Operacyjnego WojewOdztwa Mazowieckiego, Koleje 

Mazowieckie w 2010 r. podpisaly umowe o dofinansowanie na „Zakup 11 nowych, dwukabinowych 

lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do prowadzenia skladow pociagow pasa±erskich 
zmiennokierunkowych, zlotonych z wagonow typu push-pull, ze iwiadczeniem uslug serwisowych 
w okresie czterech lat od daty przekazania katclej lokomotywy oraz przeszkoleniem pracownikow 

zamawiajacego" (lokomotywy „Traxx"). Wartok calkowita projektu wyniosla 204 miliony zlotych 

brutto. Lokomotywy „Traxx" na trasie Warszawa Dzialdowo (przez Modlin) obsiuguja wagony 

pictrowe Bombardier. 
W 2014 r. Spolka podpisala umowe z Centrum Unijnych Projektow Transportowych 

o dofinansowanie dla projektu p.n. 
„Zakup 20 sztuk nowych pictrowych wagonow oraz 2 sztuk wagonow 
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sterowniczych i dwoch sztuk nowych lokomotyw do skladow pociqgow w systemie push-pull" (POIiS). 

WartogO calkowita projektu wyniosla 267 milionow zlotych brutto. Zakupione w ramach tego projektu 
wagony pictrowe obsluguja m.in. polgezenia na lini; Warszawa — Dzialdowo, czyli slutq rownie2 

pasaterom korzystajqcym z polqczen lotniczych MPL Warszawa — Modlin. 
W aktualnej perspektywie unijnej na lata 2014 -- 2020, Koleje Mazowieckie realizujq kolejne 

projekty z dofinansowaniem ze Arodkow UE, takie jak „Zakup 6 sztuk nowych piccioczionowych 

Elektrycznych Zespolow Trakcyjnych -  do obslugi trasy Warszawa — Dzialdowo (przez stacje Modlin). 

Dostawy pojazdow planowane sq w IV kwartale 2019 i 1 kwartale 2020 r. Wartoge calkowita projektu to 
153 miliony zlotych brutto. Umowa o dolinansowanie powy2szego projektu zostala zawarta w dniu 7 
maja 2018 r. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa 
Mazowieckiego i ustanowione zostalo na poziomie 79% kwoty wydatkow kwalifikowalnych. 

Ponadto Spolka realizuje „Zakup 15 sztuk nowych pirioczionowych Elektrycznych Zespolow 

Trakcyjnych" do obslugi trasy: Modlin —Warszawa — Czachowek — Gora Kalwaria (tu tez obslugiwani 
1)04. pasa2erowie MPL Warszawa — Modlin). Dostawy nowych pojazdow planowane sq. w 2021 i 2022 r. 
Warto§o calkowita projektu to 387 milionOw zlotych brutto. Umowa o dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko projektu zostala zawarta w dniu 5 kwietnia 2018 r. 

Polqczenia lotniskowe MPL Warszawa — Modlin, spolka Koleje Mazowieckie obsiuguje obecnie 
taborem o wartoki 868 milionow zlotych brutto. W trwajqcej obecnie perspektywie unijnej na lata 2014 

— 2020 spOlka realizuje zakup kolejnych nowych pociqgow o wartoki 541 milionow zlotych brutto. 
Podejmujqc perspektywiczne projekty zakupowe, oczekujemy na zrealizowanie przez zarzadcc 

infrastruktury, Spolke PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycji budowy odcinka linii kolejowej od 

stacji Modlin do MPL Warszawa - Modlin pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do 

Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin arca budowa stacji Mazowiecki Port Lotniczy 

Warszawa Modlin". 
Majqc na wzglcdzie fakt, ze zbudowanie linii kolejowej bedzie stanowilo znaczne ulatwienie dla 

podroznych, temat jej budowy lezy w naszym bezpogrednim zainteresowaniu. 
Z naszej wiedzy wynika, ze prate nad realizacjq tcj inwestycji sq ju2 bardzo szeroko zakrojone 
i pogwiecone na nie zostaly znaczne grodki finansowe i zasoby intelektualne tworcow projektu. 
Ze strony Zarzqdcy infrastruktury uzyskaHmy informacje, 2e projekt jest w fazie przygotowywania 
studium wykonalnoki, natomiast WojewOdztwo Mazowieckie zobowiqzalo sic w ramach Regionalnego 
Programu Wojewodztwa Mazowieckiego do sfinansowania kosztOw opracowania aktualizacji 
dokumentacji przedprojektowej. Zakoftczenie realizacji inwestycji przewidywane jest na koniec 2022 r., 
co zbiegnie sic z dostawq ostatnich elektrycznych pojazdow zakupionych w ramach opisanych powytej 
projektow zakupowych. Po wybudowaniu wspomnianej linii kolejowej czas potrzebny na dotarcie do 

Numer KRS: 0000222735. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 
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ISO 9001 	AC 014 
PN.N-18001 	QMS, BHP 

ISOSEC 27001 	ISMS 
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Koleje 
Mazowieckie 

„Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. 
03-802 Warszawa 
ul. Lubelska 26 
www.inazowieekie.com.pl  

Zarzad Spolki 
tel. (+48 22) 47 38 716 
fax (+48 22) 47 38 814 

MPL Warszawa — Modlin z centrum. Warszawy skrOci sic z obecnych 60 do ok. 45 minut, a dodatkowo 
zwickszy sic czestotliwo§O kursowania pociqgow (co ok. 30 minut). 

Na dzie6 dzisiejszy Koleje Mazowieckie Swiadczq uslugc regularnych przewozow osob 
komunikacjq autobusowq pomiedzy stacjq kolejowq Modlin a Termina.lern Mazowieckiego Portu 
Lotniczego Warszawa - Modlin. Kazdego dnia wykonywanych jest 100 kursow, z ktorych korzystajq 
tysiqce pasaterOw, w tym rowniet zagran.iczni turyki odwiedzaj4cy Polske. Dla przykladu — tylko 
w tym roku, od stycznia do kwietnia liczba podrotnych wyniosla ponad 103 tysiqce ()sob. 

Majqc na uwadze powytsze aspekty, z niepokojem obserwujemy dzialania, ktOre nie slutq. dobru 
ogOlnemu i mogq. miea bezpoSrednie negatywne przelo2,enie na realizacjc tocmcych sic juz, a tak2e tych 
zaplanowanych na najblizsze lata programOw, inwestycji, projektow, zakupow, nie tylko podejmowanych 
przez naszq SpOlke, co do ktOrych podjeto ju2 wiqtqce decyzje, zabezpieczono §rodki, zaangatowano 
szereg instytucji. 

W zwiqzku z powytszym SpOlka „Koleje Mazowieckie — KM" sp. z o.o. w pelni popiera wsparcie 
dzialan zapewniajacych realizowanie przez SpOlke Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z 
o.o. inwestycji slutqcych rozwojowi Lotniska, a co za tym idzie — rozwojowi calego regionu. 
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