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To będzie rekordowy rok
na polskich lotniskach
W tym roku odprawy pasażerów w polskich portach lotniczych przekroczą 30 mln pasażerów.
Największą dynamikę wzrostu pokaże lotnisko w Modlinie
Rynek lotniczy rośnie jak na
drożdżach. Polacy coraz częściej wsiadają do samolotów
i podróżują tak nie tylko za
granicę, lecz także po Polsce.
W efekcie ruch lotniczy na
polskich lotniskach w 2015 r.
przekroczy po raz pierwszy
w historii 30 mln pasażerów
– to blisko 3 mln osób więcej
niż w 2014 roku. Dlaczego tak
ochoczo podróżujemy samolotami? Powodów jest wiele:
od emigracji zarobkowej po
chęć poznawania świata. Są
też bardziej ogólne interpretacje, które właścicieli portów lotniczych przekonują
najbardziej. Według aktualnej prognozy Airbusa głównym stymulatorem pasażerskiego ruchu lotniczego
w najbliższych 20 latach będzie wzrost liczebności klasy
średniej. W 2033 r. ta grupa
społeczna podwoi się (do 5,4
mld osób), co zwiększy jej odsetek w społeczeństwie z 33
do 63 proc. Trudno przewidzieć, czy z takimi samymi
proporcjami będziemy mieć
do czynienia w naszym kraju,
jednak na podstawie ostatnich lat można przypuszczać,
że szanse na takie rozwiązanie są duże. Najlepszym dowodem są wyniki polskich
lotnisk w 2014 r., kiedy liczba odprawionych pasażerów
przekroczyła 27,1 mln osób
i była o 8,7 proc. wyższa niż
w 2013 r.
W ubiegłych latach największymi beneicjantami
wzrostu zainteresowania
podniebnymi podróżami
były regionalne porty lotnicze. Jeśli chodzi o rok 2015,

to całościowe wyniki portów
lotniczych są jeszcze lepsze.
Jak podaje Urząd Lotnictwa
Cywilnego, po trzech miesiącach tego roku liczba pasażerów na lotnisku w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach,
Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie i w Modlinie wzrosła
w tempie dwucyfrowym. Największą dynamikę, podobnie
jak w roku 2014, odnotował
Modlin. Port odprawił o 66
proc. więcej pasażerów niż
rok wcześniej.
– W 2015 r. Modlin obsłuży
ponad 2,6 mln pasażerów, a w
2016 r. aż 3 mln podróżnych
– zapowiadają przedstawiciele lotniska.
Jeśli te prognozy się potwierdzą, w rankingu polskich lotnisk dojdzie do poważnego przetasowania.
Głównym rozgrywającym
będzie Modlin. W sierpniu
tego roku Lotnisko Warszawa/Modlin otrzymało certyikat renomowanego brytyjskiego serwisu analitycznego
anna.aero za największą dynamikę wzrostu liczby pasażerów rok do roku wśród europejskich portów lotniczych.
Lotnisko, o które władze
Mazowsza walczyły przez lata
z ekologami i z państwem,
wreszcie tętni życiem i zaczyna przynosić zyski.
– Jesteśmy piątym największym lotniskiem w Polsce, a zarazem jednym z najmłodszych. Fakt, że lotnisko
w Modlinie jest bardzo traioną i potrzebną Mazowszu
inwestycją, potwierdziły już
pierwsze miesiące po jego
uruchomieniu w 2012 roku,

gdy port przyjmował grubo
ponad 100 tys. podróżnych
miesięcznie. Obecnie, od
kwietnia br. miesięczna liczba odprawionych pasażerów
nie schodzi poniżej 227 tys.,
a lotnisko określane jest jako
najdynamiczniej rozwijający
się port w Europie. Tak dobrego wyniku nie przewidywały nawet plany wykonawcze spółki. Już teraz wiemy,
że w całym 2015 r. port przyj-

mie 2,6 mln pasażerów, a w
2016 r. 3 mln osób – mówi
Piotr Okienczyc, prezes portu. Prawdziwym wyzwaniem
operacyjnym jest obsłużenie
tak dużej liczby rejsów oraz
pasażerów w ultrakrótkim
czasie, jakiego wymagają linie niskokosztowe – dodaje.
Marcin Danił, wiceprezes
lotniska, zwraca uwagę, że
pozycja modlińskiego ośrodka jest już ugruntowana nie
tylko w Polsce, ale i za granicą.
– Nasze lotnisko bardzo
mocno ugruntowało się na
lotniczej mapie Europy. W zaledwie trzy lata staliśmy się
jednym największych lotnisk
w Polsce. Na to, jak potrzebne było to lotnisko, wskazują nasze badania, które
potwierdzają, że zwiększyliśmy dostępność tego środka
transportu blisko 30 proc. pasażerów udających się z naszego lotniska w swoją pierwszą podróż lotniczą w życiu.
To, co dla nas najważniejsze,
to fakt, że lotnisko zaczyna
przynosić zyski. Na razie są
to zyski na poziomie EBITDA,
które na koniec roku osiągną
wartość prawie 16 mln zł. Od
2017 roku będziemy mieć
zysk netto – mówi Marcin
Danił.
Michał Kaczmarzyk, naczelny dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego Porty
Lotnicze, które zarządza Lotniskiem Chopina i jest akcjo-

nariuszem Modlina, uważa,
że ten port był traioną inwestycją także w kontekście
rozwoju stołecznego portu.
– Ruch lotniczy w Warszawie stale dynamicznie
rośnie i już teraz musimy
myśleć o zapasie przepustowości na przyszłość. Przepustowość Lotniska Chopina
to obecnie 22–25 mln pasażerów. Powyżej tego progu
trudno będzie zmieścić nadwyżkę, głównie z powodów
ograniczeń środowiskowych.
Modlin nie ma tych problemów i będzie mógł się dalej rozwijać – uważa Michał
Kaczmarzyk.
W tym kontekście kluczowe dla dalszego rozwoju lotnictwa w naszym kraju jest
pytanie, czy obydwa porty
łączyć w jeden zarząd operacyjny czy nie.
PPL, które posiada ponad
30 proc. udziałów w lotnisku Modlin, uważa, że tak.
W maju tego roku złożyło propozycję zakupu portu
pozostałym współwłaścicielom – Agencji Mienia Wojskowego (AMW, 34,43 proc.),
marszałkowi województwa
mazowieckiego (30,37 proc.)
i burmistrzowi Nowego Dworu Mazowieckiego (4,81 proc.).
PPL chce utworzyć na Mazowszu duoport, uważając,
że to rozwiązanie sprawdza
się w większych miastach europejskich, takich jak Rzym,
Paryż czy Berlin.

Michał Kaczmarzyk uważa,
że Chopin i Modlin nie mogą
konkurować, bo to wcześniej
czy później doprowadzi do
upadku tego drugiego.
– Na razie nie wypłynęła żadna oferta wykupienia
udziałów. W tej chwili, na
zlecenie wspólników, sprawdzamy prawne możliwości zacieśnienia współpracy między
oboma lotniskami. Duże wątpliwości budzi tzw. konieczność utrzymania trwałości
projektu. Przypomnę, że nasz
port został zbudowany ze środków unijnych, co powoduje, że
przez pięć lat od zakończenia
budowy nie mogą zachodzić
kluczowe zmiany, a inwestycja formalnie zakończyła się
w tym roku. Prawdopodobnie
w razie stworzenia duoportu
przed 2020 rokiem nowy właściciel musiałby dodatkowo
dopłacić grubo ponad 160 mln
zł na poczet zwrotu uzyskanej
od UE dotacji. Do tego dochodzą inne wątpliwości, które są
równie ważne. Wydaje mi się,
że w interesie pasażerów jest
utrzymanie idei konkurencyjności na rynku lotniczym
– mówi wiceprezes Modlina.
Jeszcze w tym roku port
przyjmie projekt rozbudowy terminala pasażerskiego
i ogłosi pierwsze przetargi.
Rozbudowa, której koniec
przewidywany jest w 2018 r.,
umożliwi przyjmowanie
5 mln pasażerów rocznie.
dokończenie na str. 4
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Z Modlina laTaMy najchętniej do

W trzy lata ruch pasażerski na lotnisku
w Modlinie rozwinął się tak gwałtownie,
że obecnie w ciągu dnia odprawianych jest prawie 8 tys.
podróżnych. Wyruszając z podwarszawskiego portu, mogą
oni dotrzeć bezpośrednio już w 34 miejsca w Europie
Co więcej, pod koniec października na mapie
połączeń lotniczych Modlina pojawią się trzy
nowe trasy. Pasażerowie będą mogli polecieć
do Kolonii, Malagi i GÖteborga.
– Kolonia – poza tym, że jest jednym z popularniejszych skupisk Polonii w Niemczech
jest dobrym portem przesiadkowym. Podejrzewamy, że będzie się cieszył dużym zainteresowaniem, bo pasażerowie od dawna
dopytywali nas o ten kierunek – tłumaczy
Piotr Lenarczyk z Biura Handlowo-Marketingowego Lotniska w Modlinie.

Z kolei w przypadku Malagi podnoszony jest
turystyczny aspekt. To przecież najdalej wysuniętą na południe kontynentalna prowincja w Hiszpanii. Wreszcie Goeteborg, który
jest istotnym uzupełnieniem skandynawskich kierunków Ryanaira.
Pojawią się także dodatkowe loty na trzech
trasach. Do Dublina będzie można polecieć
raz dziennie; do Londynu – cztery razy dziennie; a do Manchesteru trzy razy tygodniowo.
Najpopularniejszym połączeniem z Modlina
jest Londyn Stansted. Zresztą to niejedyny

Największe miasto Europy po Moskwie i Stambule. Współczesny Londyn jest największym centrum inansowym świata. W nim odbywa się 30 proc. światowego obrotu walutami
i 40 proc. światowego obrotu euroobligacjami

kierunek na Wyspy Brytyjskie z Modlina.
Można też polecieć do Manchesteru, Liverpoolu czy Bristolu. Mnogość tras nie dziwi.
Według najświeższych danych Oxford University, w Wielkiej Brytanii mieszka 790 tysięcy Polaków. To ledwie 3 tys. mniej niż populacja Hindusów, obliczona na 793 tys. osób.
Dla porównania Pakistańczyków mieszka na
Wyspach około 523 tysiące.
Oczywiście kierunkiem emigracji zarobkowej wciąż pozostają dwa inne kraje wyspiarskie: Irlandia i Szkocja. Dlatego w rozkładzie
lotów Modlina są także połączenia do Dublina, Shannon czy Glasgow.
Popularność rejsów można by przypisać emigracji zarobkowej, jednak z badań lotniska
wynika, że w mniejszości są to nowe osoby
wyjeżdżające z Polski do pracy. Połowa pa-

Bruksela jest siedzibą króla i parlamentu belgijskiego, siedzibą instytucji Unii Europejskiej, NATO i Euroatomu. Jest
też ważnym ośrodkiem handlowym, bankowo-inansowym
i kulturalno-naukowym kraju z 30 muzeami

sażerów lotniska deklaruje jako cel swojej
podróży wizytę u rodziny i znajomych. Po
ok. 20 proc. pasażerów podróżuje do pracy
lub w celach turystycznych.
Może właśnie dlatego to nie kierunki irlandzkie czy szkockie, które są popularnymi kierunkami emigracyjnymi, są w czołówce rankingu najpopularniejszych tras w Modlinie.
Jeśli chodzi o zagraniczne trasy, to po Londynie znajdują się Bruksela, Rzym oraz Paryż.
Bruksela jest trzecim kierunkiem odlotów
i przylotów pod względem popularności,
a drugim, jeśli chodzi o zagraniczne połączenia. Czy statystyki te nakręcają posłowie
Parlamentu Europejskiego oraz inni urzędnicy instytucji Unii Europejskiej? W dużej
mierze zapewne tak. Jednak w dużej części
chodzi także o to, że stolica Unii Europej-

Rzym jest metropolią o znaczeniu globalnym i dużym węzłem komunikacyjnym z jednym z największych portów lotniczych w Europie. To ośrodek turystyczny bogaty w zabytki
starożytności. Na jego terenie znajduje się Watykan
1
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LondYnU, WRocŁaWia i BRUKSeLi

Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne Francji. Znajdują się w nim liczne zabytki i atrakcje
turystyczne, co powoduje, że Paryż jest co roku odwiedzany
przez ok. 30 milionów turystów. W całym zespole miejskim
zamieszkuje ponad 12 mln ludzi. Aglomeracja paryska konkuruje pod względem liczby ludności z Londynem

skiej to również jeden z najpopularniejszych
portów przesiadkowych Ryanaira. Rzym i Paryż z kolei to tradycyjnie najpopularniejsze
miejsca wycieczek turystycznych Polaków.
Ale nieoczekiwanie furorę wśród osób odlatujących i przylatujących do Modlina robią też
trasy krajowe. Połączenie do Wrocławia jest
obecnie trzecie pod względem popularności
w Modlinie, a do Gdańska piąte. Choć połączenia te wystartowały w zeszłym roku, to ich częstotliwość w kilka miesięcy po uruchomieniu
zwiększyła się do dwóch razy dziennie, a do
Wrocławia w piątki nawet trzy razy dziennie.
To jednak nie dziwi. Chęć do wejścia na pokłady samolotów na lotach krajowych Pola-

Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze południowej
Polski i stolica województwa dolnośląskiego. Czwarte pod
względem liczby ludności miasto w Polsce. Wrocław znalazł
się wśród 230 miast świata w rankingu ﬁrmy doradczej Mercer „Najlepsze miasta do życia”, jako jedyny w Polsce został
ujęty jako miasto wyrastające na centrum biznesowe

cy przejawiali już od dawna. Jedynym ograniczeniem dla zwykłych były wysokie ceny.
Uruchomienie tanich tras z Modlina przez
Ryanaira zniosło tę przeszkodę. W rezultacie
na podróże krajowe samolotem stać obecnie nie tylko biznesmenów i menedżerów,
których bilety opłacają ﬁrmy, lecz także coraz częściej ta forma podróży jest wybierana
przez innych ludzi.
Coraz częściej Modlin jest też miejscem,
z którego turyści wyruszają na wakacje lub
ferie. Od ostatniego sezonu letniego współpracę z lotniskiem ogłosiło trzech organizatorów kompleksowych wycieczek: Ecco Holiday,
EXIM Tours oraz Start Holiday.

Gdańsk to miasto o ponad tysiącletniej historii. Obecnie
centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł
komunikacyjny północnej Polski i stolica województwa
pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem
handlowym. Zajmuje szóste miejsce w Polsce pod względem
liczby ludności

Touroperatorzy oferują wakacje z Modlina dla
całych rodzin do 14 kurortów, z przelotem,
hotelami, ubezpieczeniem i dodatkowymi
opcjami, jak wynajem auta czy dodatkowy
duży bagaż.
Turyści wyruszający z Modlina podróżują na
Majorkę, Costa Brava (Barcelona), Costa Blanca (Alicante), Costa del Sol (Malaga), czy Costa Dorada. Wyruszają także do Chanii (Kreta), Lizbony, na Sycylię czy do Fuerteventury
i na Gran Canaria. Popularne są też Teneryfa,
Chalkidiki (Saloniki) w Grecji, no i oczywiście
Rzym i Toskania.
Równolegle do stałego wzrostu ruchu lotniczego dynamicznie rozwija się siatka połą-

czeń komunikacji naziemnej. Współpracujący
z lotniskiem ModlinBus oferuje dojazd na
lotnisko nie tylko ze stolicy, ale też z pięciu
innych miast. Do Modlina można dojechać
autobusem z Bydgoszczy, Łodzi, Włocławka,
Płocka i Torunia. Mocno rozbudowana jest też
sieć przystanków w Warszawie. Do Modlina
można dostać się z 10 miejsc w Warszawie.
Systematycznie też wzrasta liczba przewoźników autobusowych, dowożących pasażerów
z północno-wschodniej Polski. Obecnie czyni
tak już kilka ﬁrm autobusowych: Plus Bus,
Żak Tourist, Radex oraz Transwal. Swoje usługi oferuje także Kolej Mazowiecka.
cezary.pytlos@mala-firma.eu
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Za dziesięć lat podwoimy liczbę
odprawionych pasażerów
MPL Warszawa Modlin zainwestuje w rozwój po to, żeby za dziesięć lat odprawić dwa razy więcej pasażerów
niż obecnie. Spółka poprawia też wyniki inansowe
Na czym będzie polegała
rozbudowa portu w Modlinie
i ile pochłonie pieniędzy?

Terminal pasażerski w obecnej kubaturze ma powierzchnię 12 tys.
mkw. został zaprojektowany
modułowo, w sposób umożliwiający dwuetapową rozbudowę. Rozbudowa terminalu
w streie odlotów i przylotów,
zwiększy powierzchnię terminalu o ok. 40 proc. Dzięki
temu poprawi się przepustowość portu, która umożliwi
obsługę nawet do ośmiu rejsów jednocześnie. Teraz możemy przyjmować 3,5 mln pasażerów w ciągu roku, a po
rozbudowie będzie to nawet
do 5 mln podróżnych rocznie.
W pierwszej kolejności powiększona zostanie dwukrotnie strefa odlotów. Obecnie
znajdują się tu cztery gate’y,
po rozbudowie będzie ich
osiem. Dzięki rozbudowie ta
część terminala powiększy się
o ok. 1900 m kw. w streie gate’ów i komercyjną na parterze
o ok. 1000 mkw. powierzchni
biurowych na antresoli.
W następnej kolejności
powiększana będzie strefa
przylotów (zachodnia część
terminala). W tej części
chcemy przede wszystkim
powiększyć halę przylotów
Non-Schengen, częściowo
halę Schengen oraz strefę
komercyjną w części ogólnodostępnej.
Rozbudowa według planu
zakończy się w 2019 r. Dopiero po kompleksowej rozbudowie obecnego terminala oraz
po przekroczeniu liczby 5 mln
przyjmowanych pasażerów
rocznie będziemy planować
budowę drugiego terminala.
Piotr Okienczyc:

Jak sfinansujecie projekt?
Piotr Okienczyc: Finansowanie

projektu odbędzie się ze środków własnych spółki i banku.

Łączny koszt pełnej dwuetapowej rozbudowy terminala wyniesie 50 mln zł. Inwestycja w wersji podstawowej
wyniesie 25 mln zł. Chodzi
o pierwszy etap, dzięki któremu dwukrotnie zwiększy się
powierzchnia hali odlotów.
Ten etap sinansujemy z nadwyżek, które spółka posiada
na koncie. Z kolei drugi etap,
obejmujący część przylotów,
sinansujemy we współpracy
z bankiem, z którym już w tej
chwili jesteśmy po wstępnych
rozmowach.
Kiedy wybierzecie wykonawców?
Piotr Okienczyc: Zgodnie

z założeniami harmonogramu do
końca I kwartału 2016 roku
przyjmiemy projekt rozbudowy terminala, a w drugiej
połowie 2016 roku ogłosimy
pierwsze przetargi.
Czy Modlin stać na rozbudowę? Ostatnio pojawiły
się informacje, że cienko
u was z pieniędzmi? Jakimi
wynikami zakończył Modlin
zeszły rok i jakie ma plany
na ten rok?

Spółka realizuje
plany inwestycyjne zgodnie
z harmonogramem i nie ma
zagrożenia utraty płynności
w realizacji swoich zobowiązań. Za 2014 r. mieliśmy stratę 18 mln zł netto. W 2015 r.
planowana strata na koniec
roku wynosi 9 mln zł, natomiast obecnie, po pierwszych 8 miesiącach działania,
strata jest o połowę niższa od
zaplanowanej w tym okresie
i przewidujemy utrzymanie
tego trendu również w przyszłości. Zaplanowany poziom
EBITDA na koniec tego roku
wynosi prawie 14 mln zł, natomiast po ośmiu miesiącach,
od stycznia do sierpnia 2015 r.,
wskaźnik EBITDA jest o 30

Piotr Okienczyc, prezes Lotniska Warszawa/Modlin

Marcin Danił, wiceprezes Lotniska Warszawa/Modlin

proc. wyższy od zaplanowanego w tym okresie i również ten
trend planujemy utrzymać do
końca roku. Jeśłi porównamy
ten sam okres, czyli pierwsze
osiem miesięcy br., przychody
spółki są prawie 5 proc. wyższe
od zaplanowanych, a koszty
rodzajowe są o 4 proc. niższe.

del konkurencyjny jest najlepszy dla pasażerów i rozwoju całego regionu. Lotnisko
Chopina może docelowo
przyjmować około 22 mln podróżnych w ciągu roku. Przepustowość lotniska w Modlinie po rozbudowie terminala
wyniesie 5–6 mln pasażerów
rocznie. Na obecnym etapie
nie potrzebujemy inansowania bieżących inwestycji,
które teoretycznie mogłoby
nam zapewnić główne lotnisko warszawskie. Mamy zatem jeszcze czas na decyzję.
Obecnie trwają analizy ekspertów dotyczące koncepcji
duoportu zgłoszonej przez
PPL. Jeżeli według analiz re-

Marcin Danił:

Dużo zamieszania wzbudza
też kwestia przejęcia
waszego portu przez
starszego brata ze stolicy.
Wydaje się to niewiarygodne, ale co rusz taka
informacja obiega Warszawę. Jakie są za i przeciw
duoportu. Czy więcej jest za,
czy przeciw?

Marcin Danił: Zarządzanie

Lotniskiem Warszawa/Modlin
przez Lotnisko Chopina mogłoby zwolnić tempo rozwoju
naszego portu. Zarządzające
duoportem Lotnisko Chopina już teraz deklaruje znaczne podniesienie opłat lotniskowych, a to skutkowałoby
z jednej strony podniesieniem cen biletów lotniczych,
a z drugiej ograniczeniem
działalności operującego
tu przewoźnika. To z kolei
przełożyłoby się na spadek
dostępności podróży lotniczych oraz likwidację wielu
miejsc pracy i zdecydowanie
mniejszą dynamikę rozwoju
całego regionu. Dlatego mo-

alizacja projektu będzie możliwa pod względem prawnym
(w szczególności z zakresu
prawa konkurencji i koncentracji UE i umowy na doinansowanie rozbudowy naszego portu – przyp. red.),
to na podstawie tych analiz
wspólnicy spółki będą decydować o dalszych kierunkach
rozwoju lotniska.
Ilu pasażerów obsłuży
Modlin za 10 lat?
Piotr Okienczyc: Zgodnie z pla-

nem do 2025 r. planujemy
przewozić 5,5–6,5 mln podróżnych rocznie.
Rozmawiał Cezary Pytlos

To będzie rekordowy rok na polskich lotniskach
dokończenie ze str. 1

Nowa powierzchnia terminala to nie tylko punkty
kontroli granicznej dla przylatujących pasażerów i poczekalnie dla odlatujących, lecz
również duża dodatkowa
przestrzeń dla handlu, gastronomii i innych usług udostępnianych z myślą o komforcie
podróży wszystkich korzystających z najmłodszego mazowieckiego portu. Poza tym
trwa rozbudowa parkingów
lotniskowych, na których docelowo będzie 1,3 tys. miejsc
postojowych. Niedawno utworzone zostało dodatkowe, piąte przejście kontroli bezpieczeństwa w terminalu, dzięki
czemu rosnący ruch nie będzie oznaczał długich kolejek
do kontroli.
Modernizowana jest też
droga patrolowa lotniska,

wzdłuż ogrodzenia portu,
którego powierzchnia obejmuje ponad 500 ha. Łącznie teren lotniska obejmuje 600 ha, czyli tyle samo,
ile obszar Lotniska Chopina.
Już niedługo władze portu
w Modlinie planują ogłosić
konkurs na dzierżawę pod
budowę hotelu, którego teren dzierżawy wynosić będzie prawie 6 tys. mkw. Budynek będzie zlokalizowany
200 m od terminala, a jego
działalnością ma zarządzać
firma należąca do międzynarodowej sieci hoteli. Poza
tym na ukończeniu są prace
związane z budową dodatkowego Północnego Punktu Kontroli Bezpieczeństwa
(PPK) z opcją usługi kontroli
ruchu osobowego i towarowego, w tym m.in. przesyłek i małych ładunków. Ta
inwestycja służy projektowi

uruchomienia obsługi towarowej na Lotnisku Warszawa Modlin (dostęp do wnętrza portu). Budynek będzie
pełnił funkcję kontroli towarów i poczty. Przepustowość roczna budowanego
przejścia to około 20 tys. ton
rocznie towarów. Parametry techniczne budynku PPK
pozwolą docelowo na obsługę terminalową frachtu lotniczego do 5 tys. ton rocznie.
W pierwszym etapie władze
portu zakładają obsługę bez
udziału statków powietrznych z dowozem frachtu do
hubu cargo, tak jak to ma
miejsce w przypadku mniejszych i średnich portów lotniczych w Polsce. Realizacja
tego projektu spowoduje, że
oferta usługowa stanie się
w pełni komplementarna.
Cezary Pytlos
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