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Drogi wojewódzkie w rękach biznesu
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infrastruktura drogi partnerstwo publiczno -prywatne
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Mniej niż minutę temu

Breivik chciał
zaatakować byłą
premier Norwegii

Już niebawem drogi na Dolnym Śląsku będą pod nadzorem przedsiębiorców,
którzy za ich remont i konserwację będą otrzymywać wynagrodzenie. Projekt
będzie realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Do
rozdysponowania jest 2300 km dróg wojewódzkich. Umowy będą zawierane
na 12 lat - donosi "Dziennik Gazeta Prawna".

Gwiazdy nie pomagają
bankom

- Jeśli miasta nie stać na samodzielne, kompleksowe remonty dróg, to PPP może
się tu sprawdzić. Od inwestora prywatnego miasto uzyska kapitał na
niezbędne inwestycje drogowe bez zadłużania się. A przedsiębiorca
otrzyma gwarancję okresowych, zwykle miesięcznych, płatności - mówi "DGP"
Rafał Cieślak z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

Podejrzany o przeprowadzenie w
piątek krwawych zamachów w
Norwegii Anders Behring Breivik
powiedział policji, że chciał
zaatakować byłą premier tego
kraju… »

W dzienniku czytamy, że jeśli rynek odpowie pozytywnie na oczekiwania zarządu
województwa, w następnych latach odbędą się przetargi na kolejne
odcinki dróg. Kontrakty obejmą wszystkie drogi wojewódzkie do końca 2014 r.

9 pomysłów na biznes,
które dały zarobić miliony

Mniej niż minutę temu

Potwierdzono śmierć
122 osób w katastrofie
"Bułgarii"

W przyszłości PPP może okazać się również szansą na budowę autostrad.
Tymczasem przedsiębiorcy muszą sprawdzić się na drogach wojewódzkich. Rafał
Cieślak porównuje zarządzanie drogami do poligonu doświadczalnego, który
pomoże samorządom podjąć decyzje w sprawie budowy dróg w tej formule.

Władze Rosji oficjalnie
potwierdziły w poniedziałek
śmierć 122 osób w katastrofie
pasażerskiego statku "Bułgaria",
który zatonął na Wołdze 10
lipca. »

Urzędnicy bogaci jak
biznesmeni

Mniej niż minutę temu

Norwegia: Breivik
chce wystąpić w sądzie
"w mundurze"
Podejrzany o przeprowadzenie w
piątek krwawych zamachów w
Norwegii Anders Behring Breivik
chce wyst ąpić przed sądem "w
mundurze" - oświadczył w
niedzielę… »

5 minut temu

Reader's Digest
wyprzedaje aktywa
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Provident chce być
bankiem pełną gębą

PRZEDSIĘBIORCY PRZEJMĄ UTRZYMANIE DRÓG
WOJEWÓDZKICH
Źródło: http://prawo.gazetaprawna.pl
Dolny Śląsk chce oddać w ręce prywatnego biznesu wszystkie drogi
wojewódzkie. Prywatne firmy za ich remont i konserwacj ę będą
otrzymywać czynsz.
14 minut temu |
Napisz komentarz…
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Koniec z tworzeniem
nowych miejsc pracy.
Zbliża się czas zwolnień

Co przyciąga młodzież do
napojów
energetyzujących?

Praca w małych firmach
najczęściej po znajomości

Rozkręca się mundurgate.
Poczta, policja, kto
jeszcze?

Praca w małych firmach
najczęściej po znajomości
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Rozkręca się mundurgate.
Poczta, policja, kto
jeszcze?

Euro 2012 nie pomoże
producentom piwa
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