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Wiadomości z kraju

Kolejny aquapark z hotelem, tym razem na Podkarpaciu
Dodano: 2012-10-29

Drukuj

Wyślij

Próbę znalezienia inwestora do wodnego projektu chcą
podjąć władze podkarpackiego Przemyśla. Zgodnie z
planem inwestycja miałaby być zrealizowana w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego - podaje Puls
Biznesu

Przemyśl myśli o aquaparku (fot.
apostol.pl)

- Rozpoznajemy rynek i ostrożnie podchodzimy do tematu.
Szukamy możliwości realizacji inwestycji w PPP, bo w budżecie
nie mamy na to pieniędzy. Zleciliśmy analizę, która ma dać
odpowiedź, czy to się uda - mówi Witold Wołczyk, rzecznik
władz miejskich Przemyśla.

Koszty inwestycji oszacowane zostały na 35-40 milionów złotych. W jej wyniku powstałby
wielofunkcyjny kompleks basenowy z hotelem. Według pomysłodawców miasto przekazałoby
nieodpłatnie inwestorowi działkę budowlaną, a także mogłoby wykupywać usługi związane z nauką
pływania dzieci. Inwestor zarabiałby również na wpływach z biletów, hotelu i innych usługach.
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Niezbyt optymistycznie ocenia ofertę Przemyśla radca prawny Rafał Cieślak z Kancelarii Doradztwa
Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. - Z przedstawianych przez władze Przemyśla założeń
projektu wynika, że wynagrodzenie inwestora prywatnego pochodzić ma przede wszystkim z
eksploatacji obiektu, co moim zdaniem, może nie wpłynąć korzystnie na zainteresowanie rynku tym
projektem.

Jaki procent dochodu Twojego hotelu przynosi
gastronomia?
do 5% (15%)

Z kolei zdaniem Adama Jędrzejewskiego z Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, są
pilniejsze projekty. - Choćby w służbie zdrowia czy w infrastrukturze drogowej. Zaczynanie od
aquaparku może się okazać nie najlepszą kolejnością.

6-10% (14%)
11-20% (14%)
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powyżej 50% (14%)
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znacznie lepszy jest Longstay aparthotel (
www.longstay.pl...
2012-10-24, 17:25:16 ~Mar-lenka

Dlaczego Pan Robert Świergiel nie
odbudował zabytkowego...
2012-10-19, 01:43:52 ~spalony MŁYN

A jekież to nieruchomości ma spółka TFS
(zajmujaca się...
2012-10-07, 12:20:00 ~Łomianki

No to nie jedyny i nie pierwszy.
2012-09-26, 14:26:13 ~ramsa

i już po dyrektorze... jak zwykle w
Aurorze......
2012-09-24, 22:10:37 ~jaś

cena wysoka, można się czegoś więcej
dowiedzieć na temat...
2012-09-07, 20:14:16 ~stanisław

przeciez to dla młodych ludzi, czy dostaje sie
w nagrode...
2012-08-21, 21:25:36 ~moje zdanie

boja sie że ktos okaże sie lepszym
gospodarzem?
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Trzeba dodać, że Orbis sprzedając swoje
nieruchomości...
2012-08-01, 09:38:30 ~falcon
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