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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.
Jako lider rynku aktywnie poszukujemy nowych lokalizacji do długoterminowej
dzierżawy na potrzeby budowy kolejnych elektrowni. W związku z powyższym,
chcielibyśmy zaproponować Państwu oraz 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 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, w tym celu załączamy do maila nasze Ogłoszenie w dwóch
wariantach.
Zapraszamy również do zapoznania się przesłanymi materiałami informacyjnymi
oraz odwiedzenia naszej strony internetowej www.rpower.pl
<http://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 <mailto:gmina@rpower.pl>

Pozdrawiam/Regards,
Karol Cendrowski
Kierownik Działu Pozyskiwania Nieruchomości pod OZE

R.Power Sp. z o.o.

ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

<http://www.rpower.pl/>
<https://vimeo.com/123106823>

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę firmy R.Power Sp. z o.o. dotyczącą dzierżawy
gruntu pod inwestycję elektrowni słonecznej.
R.Power jako lider rynku aktywnie poszukuje nowych lokalizacji do długoterminowej dzierżawy na
potrzeby budowy nowych elektrowni fotowoltaicznych. W związku z powyższym, chcielibyśmy
zaproponować Państwu możliwość korzystnego wydzierżawienia gruntów gorszej klasy i osiągniecia
wysokich zysków sięgających ponad 500 tyś. zł.
W tym celu poszukujemy terenów spełniających poniższe kryteria:
•
powierzchnia minimum 2 ha,
•
bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
•
klasa gruntu IV lub gorsza,
•
bez drzew i zabudowań
•
obszar nie objęty formami ochrony przyrody.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 883-350-147 lub mailowy pod
adresem gmina@rpower.pl
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
R.Power Sp. z o. o.
www.rpower.pl
Tel.: 883 350 147
Mail: gmina@rpower.pl

Gmina Rytwiany - www.rytwiany.com.pl/index.php?id=3117

