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I Bank Pekao i Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin

podpisaty umowlil

Ostatnia prosta dla Modlina
RozpoczlIta budowa Mazowiockiogo
Portu lomiczego Warszawa-Modlin
zmierza do konca. Nowe lotnisko pozy
skalo 150 min zI na finansowanie inwe
stycji. BlIdzio to moiliwe za sprawil
emisji obligacji.

1m Maria Kilijanska
ziC(ki tym srodkom moiliwa bC(
dzie rozbudowa lotniska w
~ Modlinie poprzez rozbudowl( ist
niej,!cej i budowl( nowej infrastruktu
ry, w tym rowniei zakup maszyn oraz
wyposaienia lotniska. - Dla Portu Lot
niczego Warszawa-Modlin emisja
obligacji oznacza domkniC(cie finanso
wania realizowanej inwestycji, dzil(ki
ktorej w czerwcu 2012 roku Warszawa
i Mazowsze zyskaj,! nowy port lotniczy
- mowi Piotr Okienczyc, prezes zarz'!
du Mazowieckiego Portu Lotniczego
Warszawa-Modlin Sp. z 0.0. Proces po
zyskania obligacji trwal okolo roku i
zgodnie z podpisan,! umow'! obligacje
maj,! bye wykupione do konca wrze
snia 2020 r.
Jest to jui pi,!ta podpisana przez
Bank Pekao umowa na finansowanie
rozbudowy wainego lotniska regional
nego. Oprocz portu lotniczego w Mo
dlinie Bank Pekao wspoluczestniczy w
finansowaniu lotnisk regionalnych we
Wrodawiu, Poznaniu oraz Lodzi i

O

Rzeszowie. - Realizujemy nasz'! stra
tegiC( wspierania zrownowaionego
rozwoju gospodarczego polskich regio
now. Cieszymy sil( z podpisania umo
wy i moiliwosci finansowania
modernizacji kolejnego jui lotniska 
mowi Slawomir Listkiewicz, Dyrektor
w Departamencie Instytucji Finanso
wych i Sektora Publicznego Banku Pe
kao SA.
Roboty na ukOllczeniu
Prace nad zakonczeniem budowy
nowego lotniska post9puj,! coraz szyb
ciej. Obecnie czC(se lotnicza portu jest
jui prawie ukonczona. Gotowa jest
droga startowa 0 dlugoSci 2 500 m wraz
z systemem odwadniaj,!cym. Prace
prowadzone s'! jedynie na drogach ko
lowania i drogach technicznych lotni
ska. Takie terminal zaprojektowany
przez pracownil( architektoniczn,!
APA Kurylowicz i Associates Sp. z 0.0.
jest jui ukonczony. Obecnie trwa jego
wyposaianie m.in. w system bagaiowy
i pierwsze stanowiska check-in. Prowa
dzone s'! odbiory glownego punktu
kontroli i budynkow biurowych. Kon
czy sil( takie proccs budowy drog do
jazdowych i parkingow. - Wil(kszosc
prac, jakie prowadzimy jest prawie na
ukonczeniu, co gwarantuje, ie uda siC(
zamkn,!c projekt w zakladanych termi
nach - mowi Marcin Danil, wiceprezes

737 oraz Airbus A 320.

KOSZT BUDOWY W ZtOTVCH

255,6 min
64,7 min
11,4 min

UlC potwierdza i certyfikuje
• Srodki w1asne
• Oofinansowanie ze srodk6w
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• Oofinansowanie zbudietu panstwa

Agencja Mienia
34 43 0110 • WOJskowego
I

PrzedsiElbiorstwo
30390110 • Panstwowe
Porty lotnicze
I

zarz,!du spolki Mazowiccki Port Lot
niczy Warszawa-Modlin. Caly obiekt
bl(dzie mial ponad 12 tys. m' po
wierzchni uZytkowej i obslugiwae by
dzie ok. 2 mIn pasaierow.
ZdClZyC przed Euro
Jak zapowiadaj,! wlasciciele i inwe
storzy rozpoczl(cie dzialalnosci przez
Port Lotniczy Warszawa-Modlin nast,!
pi w II kwartale 2012 roku. - Lotnisko
w Modlinie to jedoa z najwainiejszych
inwestycji na Mazowszu - mowi wice
marszalek Krzysztof Grzegorz Strzal-
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kowski. Nowy port lotniczy bl(dzie pel
nil roll( komplementarn,! wobec Portu
Lotniczego Warszawa im. F. Chopina.
Jego oferta bl(dzic skierowana w
pierwszej kolejnosci do przewoinikow
niskokosztowych i czarterowych. Za
rz'!d spodziewa sil(, ie regularne pol,!
czenia lotnicze miydzynarodowe i
krajowe, na trasach kr6tkicgo i sred
niego zasil(gu rozpoczn,! siy jesieni,!
2012 roku, czyli w chwili rozpoczl(cia
nowego sezonu lotniczego. Lotnisko
bl(dzie obslugiwac samoloty kodu refe
rencyjnego C, czyli takie jak Boeing

Jednoczesnie wraz z podpisaniem
umow na pozyskanie nowych fundu
szy, lotnisko w Modlinie otrzymalo
certyfikat od UrzC(du Lotnictwa Cywil
nego. Przyznany Certyfikat Instytucji
Zapewniaj,!cej Sluiby Zeglugi Po
wietrznej potwierdza, ie port spelnia
warunki i wymagania okreslone w roz
porz,!dzeniu Komisji UE. Tym samym
jest zdolny do prowadzenia dzialalno
sci w lotnictwie cywilnym w zakresie
zapewniania sluib ieglugi powietrzncj.
Oznacza to tei, ie lotnisko spelnia eu
ropejskic wymogi do zapewnienia lot
niskowej slui:by informacji powietrznej
(AFIS) w strefie ruchu lotniskowcgo
(ATZ) Warszawa-Modlin. Jednocze
snic prezes ULC zatwierdzil specyfika
cje operacyjne. Tym samym Lotnisko
Warszawa-Modlin jest pierwszym w
Polsce lotniskiem, ktore posiada wla
sn'! certyfikowan,! sluiby informacji
powietrznej - AFIS (Aerodrome Fli
ght Information SeIVice).
Zajmuje sil( ona udzielanicm infor
macji i uZytecznych wskazowek
dla bezpiecznego i sprawnego wyko
nywania lotow kapitanom statkow
powietrznych w swojej przcstrzeni od
powiedzialnosci oraz pclni sluiby
alarmow,!.

