Warszawa, 16 maja 2018 r.

Oferta dzierżawy nieruchomości pod Elektrownie Słoneczną

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu oraz mieszkańcom Gminy ofertę współpracy z firmą R.Power Sp. z
o.o., dotyczącą dzierżawy gruntu pod inwestycję elektrowni słonecznej.

R.Power to największa w Polsce firma realizująca projekty elektrowni słonecznych. Spółka posiada unikatowe oraz
wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie rozwoju projektów elektrowni fotowoltaicznych jak i w zakresie budowy i
eksploatacji tych instalacji. W portfolio Spółki znajduje się 78 projektów, o łącznej mocy około 76 MWp, rozwijanych przez
Spółkę, które w 2016 roku oraz 2017 roku uzyskały gwarancje rządowe i będą obecnie realizowane. 26 naszych projektów
otrzymało bezzwrotną dotację na łączną kwotę ponad 46 milionów złotych z Regionalnych Programów Operacyjnych.
R.Power jest ponadto m.in. właścicielem i operatorem Podlasie Solar Park – jednego z największych kompleksów farm
fotowoltaicznych w Polsce, który składa się z 4 elektrowni zlokalizowanych w północno-wschodniej Polsce (Kolno,
Jedwabne, Lipsk, Zagroby-Zakrzewo) z całkowitą moc około 4 MWp. Wszystkie projekty Podlasie Solar Park są wynikiem
współpracy z lokalnymi gminami, na których nieruchomościach zostały one zrealizowane. Obecnie portfel Spółki obejmuje
około 200 MW projektów fotowoltaicznych na różnym etapie rozwoju i jest stale powiększany o kolejne lokalizacje.

Jako lider rynku aktywnie poszukujemy nowych lokalizacji do długoterminowej dzierżawy na potrzeby budowy
kolejnych elektrowni. W związku z powyższym, chcielibyśmy zaproponować mieszkańcom Państwa Gminy możliwość
korzystnego wydzierżawienia gruntów gorszej klasy i osiągniecia wysokich zysków. Jednocześnie proponujemy Państwa
Gminie uczestnictwo w unikatowym projekcie rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce, który przyczyni się do rozwoju
gospodarczego gminy oraz wzrostu poziomu jej innowacyjności, a także będzie miał realny wpływ na redukcję emisji gazów
cieplarnianych i poprawę jakości powietrza.

Po zapoznaniu się z przesłanymi materiałami, zwracamy się z uprzejmą prośbą o opublikowanie prze Państwa na
stronie internetowej gminy oraz w gazecie gminnej naszego ogłoszenia, które przybliży mieszkańcom zakres działalności
oraz ofertę Spółki.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.rpower.pl, na której znajdą Państwo więcej
informacji dotyczących Spółki wraz z galerią wybudowanych obiektów.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.
Tel. 883 350 147
Mail: gmina@rpower.pl
Z poważaniem,
Przemysław Pięta

Prezes Zarządu.
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