
Uchwała Nr 230/06 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 27 października 2006 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w 
międzynarodowym zrzeszeniu – „Airport Regions Conference”  

Na podstawie art. 18 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) – uchwala się,  
co następuje: 

§ 1. 
 
Wyraża się zgodę na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym 
zrzeszeniu – „Airport Regions Conference”. 

§ 2. 
 
Upoważnia się Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisania wniosku 
aplikacyjnego o członkostwo w zrzeszeniu, o którym mowa w §1. 

§ 3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego

Piotr Fogler  

 

 

 

 

 

 

 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055  
i Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Dz. U. Nr 126, poz. 875. 



 
UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI: 

Airport Regions Conference (ARC) jest organizacją zrzeszającą europejskie regiony, 
posiadające największe międzynarodowe i regionalne lotniska z całej Europy. W dobie 
rozwoju transportu lotniczego, zwłaszcza tanich linii lotniczych oraz dyskusji nad lokalizacją 
nowego centralnego lotniska dla Polski, wydaje się, że członkowstwo w ARC może przynieść 
szereg korzyści. 
Zgodnie ze statutem ARC członkiem organizacji zostaje się po złożeniu wniosku 
aplikacyjnego oraz decyzji Komisji Wykonawczej ARC (Executive Committee). Dopiero po 
zaakceptowaniu kandydatury i przyjęciu, członkowie organizacji są zobowiązani do 
wnoszenia rocznych opłat, w wysokości uzależnionej od położenia geograficznego. Dla 
krajów Europy Środkowej i Wschodniej wynosi ona 5500 euro. 
Projektowana uchwała wywołać może skutki finansowe w 2007 roku,  
w postaci wnoszenia składki rocznej w wyżej wskazanej wysokości. Skutki te mogą zostać 
ograniczone kwotowo, albowiem istnieje możliwość obniżenia wysokości składki przez 
Komisje Wykonawczą ARC o połowę, jak to miało miejsce w przypadku wnoszonych opłat 
w bieżącym roku. Definitywna decyzja dotycząca składki będzie możliwa gdy Województwo 
Mazowieckie zostanie zaaprobowane przez Komisję Wykonawczą ARC jako członek 
organizacji. 
 


