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RWE rozpoczyna budowę farmy wiatrowej Żnin 
 
• Farma o mocy 48 MW zaopatrzy w energię elektryczną do 77 tys. polskich gospodarstw 

domowych 
• Uruchomienie farmy wiatrowej jest planowane w IV kwartale 2023 r. 
• RWE jest też na etapie zaawansowanego przygotowania do budowy morskiej farmy 

F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW. 
 

Szczecin, 30 czerwca 2022 r. 

RWE rozpoczyna budowę i montaż turbin wiatrowych na 17. farmie wiatrowej w Polsce. Nowa, 
lądowa instalacja będzie zlokalizowana w pobliżu miejscowości Żnin w województwie kujawsko-
pomorskim, około 260 kilometrów na wschód od Szczecina.  
 
"Inwestycja realizowana przez RWE wpisuje się w obrany przez naszą gminę i cały region kierunek 
ku zielonej energii. Już dziś montujemy panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności 
publicznej. Zachęcamy mieszkańców do wymiany źródeł ciepła. Teraz, dzięki inwestycji 
realizowanej przez jeden z czołowych koncernów energetycznych na świecie, za kilkanaście 
miesięcy do sieci popłynie zielony prąd, z korzyścią dla środowiska i jakości powietrza w Polsce. 
Nie bez znaczenia będą też konkretne fundusze, które zasilą budżet gminy Żnin oraz spełnienie 
oczekiwań mieszkańców, którzy chcą żyć w ekologicznej gminie" – mówi Robert Luchowski, 
Burmistrz Żnina. 
 
Farma będzie się składać z 16 turbin wiatrowych. RWE dysponuje zabezpieczeniem wsparcia  
w systemie aukcyjnym (CfD – Contract for Difference) dla projektu Żnin o mocy 48 MW. 
 
„Rozpoczynamy prace przygotowawcze, takie jak budowa dróg dojazdowych i wylewanie 
fundamentów. Farma wiatrowa przyniesie korzyści okolicznym Rolnikom: stworzymy nowe drogi  
i chodniki. Ułatwi to dostęp do pól, a tym samym usprawni codzienną pracę. Na początku 2023 r. 
gmina Żnin będzie mogła obserwować proces montażu turbin wiatrowych” – mówi  
Wojciech Borkowski, odpowiedzialny za realizację projektów w RWE Renewables Poland.  

Katja Wünschel, Dyrektor Generalny (CEO) Wind Onshore and Solar Europe & Australia, 
RWE Renewables: „Cieszę się, że w Polsce powstaje kolejny projekt lądowy, który poszerza 
nasze portfolio OZE. Polska jest ważnym dla RWE rynkiem – dzięki 17. farmie wiatrowej  
w naszym portfolio wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne kraju. Naszym wieloletnim 
doświadczeniem wspieramy transformację energetyczną i zaopatrujemy przemysł w zieloną 
energię.” 
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Oddanie farmy wiatrowej do użytku jest planowane na czwarty kwartał przyszłego roku. 
 
Rozwój zielonej energii w Polsce 
Kilka tygodni temu RWE uruchomiło lądową farmę wiatrową Rozdrażew o mocy 16,8 
megawatów (MW). Po czternastu miesiącach budowy, siedem turbin wytwarza wystarczającą 
ilość zielonej energii elektrycznej, aby zaspokoić potrzeby ponad 27 000 polskich gospodarstw 
domowych. Rozdrażew jest już 16. farmą wiatrową RWE w Polsce – firma ma w naszym kraju 
zainstalowaną moc 410 MW. 
 
Na zachodzie Polski, około 100 kilometrów od Szczecina, w gminie Mieszkowice, RWE buduje 
kolejną farmę wiatrową: dwie turbiny wiatrowe mają w ciągu roku wytworzyć wystarczającą ilość 
zielonej energii, aby zaspokoić roczne zapotrzebowanie kolejnych 8 800 gospodarstw 
domowych. Dla projektu Wierzchlas o mocy 7 megawatów, polski Rząd zawarł z firmą 15-letni, 
dwustronny kontrakt różnicowy (CfD). 
 
Obok budowanej obecnie farmy wiatrowej Wierzchlas, na koncesje czekają również farmy Dolice 
(48 MW) i Lech Nowy Staw III (12 MW). RWE dywersyfikuje swój polski portfel źródeł odnawialnych, 
inwestując w projekty fotowoltaiczne. RWE w Polsce jest również aktywne w obszarze offshore. 
Firma jest na etapie zaawansowanego przygotowania do budowy F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW, 
a także złożyła wnioski o kolejne koncesje na Morzu Bałtyckim. 
 
 

W razie pytań prosimy o 
kontakt: 

Sinje Vogelsang 
RWE Renewables  
Rzeczniczka prasowa 
T +49 201 5179-5941 
M +49 1525 7905704 
E sinje.vogelsang@rwe.com 

Marcin Zięba 
Lighthouse  
 
M: +48 781 81 87 87 
E: m.zieba@lhse.pl  

 
Zdjęcie prasowe farmy wiatrowej RWE można znaleźć w bibliotece mediów (prawa do 
zdjęcia: RWE). 
 
 
RWE  
RWE kształtuje i stymuluje świat zielonej energii. Dzięki kompleksowej strategii inwestycyjnej i rozwojowej koncern do 2030 roku 
zwiększy swoje wysokosprawne i zielone moce wytwórcze na całym świecie do 50 gigawatów. W tym celu RWE zainwestuje w tej 
dekadzie 50 miliardów euro brutto. Portfolio koncernu opiera się na morskich i lądowych elektrowniach wiatrowych, fotowoltaice, 
hydroenergetyce, technologiach wodorowych, magazynach energii, biomasie i gazie. RWE Supply & Trading dostarcza indywidualnych 
rozwiązań energetycznych dla dużych klientów. RWE posiada oddziały na atrakcyjnych rynkach Europy, Ameryki Północnej oraz 
regionu Azji i Pacyfiku. Przedsiębiorstwo w sposób odpowiedzialny wycofuje się z energetyki jądrowej i węglowej. Ścieżki ustalonego 
przez rząd odchodzenia od tych obu źródeł energii są już zdefiniowane. RWE zatrudnia na całym świecie około 19 tys. pracowników i 
stawia sobie jasny cel: osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 r. Na drodze do tego celu koncern wyznaczył sobie ambitne cele 
w zakresie wszystkich swoich działań powodujących emisje gazów cieplarnianych. Inicjatywa Science Based Targets potwierdziła 
naukowo, że te cele redukcji emisji są zgodne z paryskim porozumieniem klimatycznym. I w pełni wpisują się w cel koncernu: Our 
energy for a sustainable life. 

 
Oświadczenia dotyczące przyszłości  
Niniejszy komunikat zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości. Oświadczenia te odzwierciedlają aktualne przekonania, 
oczekiwania i założenia kadry zarządzającej i są oparte na informacjach, które są dostępne kadrze zarządzającej w chwili obecnej. 
Oświadczenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i wydarzeń, i wiążą się ze znanym i nieznanym 
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ryzykiem oraz niepewnością. Faktyczne przyszłe wyniki i wydarzenia z powodu różnych czynników mogą się znacznie różnić od 
wyrażonych tu oczekiwań i założeń. Do tych czynników należą w szczególności zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej oraz sytuacji 
konkurencyjnej. Na przyszłe wyniki i rozwój Spółki mogą mieć ponadto wpływ sytuacja na rynkach finansowych i wahania kursów 
walutowych, jak również krajowe i międzynarodowe zmiany legislacyjne, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, oraz inne 
czynniki. Ani Spółka, ani żaden z jej podmiotów powiązanych nie zobowiązuje się do aktualizacji oświadczeń zawartych w niniejszym 
komunikacie.  
 

Polityka prywatności 

Dane osobowe przetwarzane w związku z informacjami prasowymi będą przetwarzane zgodnie z ustawowymi wymogami ochrony 
danych. Jeżeli nie chcesz otrzymywać dalszych komunikatów prasowych, prosimy o poinformowanie nas o tym pod adresem: 
datenschutz-kommunikation@rwe.com. Twoje dane zostaną wówczas usunięte i nie będziesz już otrzymywać od nas żadnych 
dalszych komunikatów. W przypadku pytań dotyczących naszej polityki prywatności lub korzystania z praw przysługujących Ci 
zgodnie z RODO prosimy o kontakt pod adresem: datenschutz@rwe.com. 
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