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Szanowna Pani Burmistrz,

Jako organizacja działająca na rzecz rozwoju lokalnego chcielibyśmy zachęcić samo-
rząd gminy Tarczyn do podjęcia działań mających na celu pozyskanie dotacji unijnych 
na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Informujemy, że działania zmierzające do uzyskania środków unijnych na ten cel po-
dejmowane są w pobliskich gminach. Gminy Błędów, Belsk Duży, Konstancin Jeziorna 
przygotowują się do skorzystania ze środków unijnych w Regionalnym Programie Ope-
racyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (Priorytet IV. Środowisko, za-
pobieganie zagrożeniom i energetyka. Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka.). 
W 2010 r. nabór wniosków dla tego działania ma odbyć się w maju, a rozstrzygnięcie 
konkursu o dotację w czerwcu. Maksymalna kwota dofinansowania kolektorów słonecz-
nych to aż 85%. Ponieważ wnioski o dofinansowanie składać mogą jedynie jednostki 
samorządu terytorialnego (ich związki i stowarzyszenia), pomoc gminy w uzyskaniu 
dotacji jest niezbędna. Więcej informacji można znaleźć na: http://rpo.mazowia.eu.

Gmina Tarczyn dała się już poznać jako prężnie działająca i dobrze zarządzana jed-
nostka samorządowa, która umie wykorzystać środki unijne dla własnego rozwoju i 
poprawy warunków życia swoich mieszkańców. Wiemy też, że działania proekologicz-
ne spotykają się z życzliwością i zainteresowaniem władz gminnych. Wszystkim nam 
zależy, aby Tarczyn stał się gminą nowoczesną, troszcząc się równocześnie o ochronę 
środowiska. Dlatego liczymy na skuteczne i szybkie działania gminy w sprawie dotacji 
na kolektory słoneczne.

Ze strony Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki oferujemy wszelką pomoc – zarów-
no w wypełnianiu wniosku o dotację, jak i w popularyzacji informacji dotyczących dota-
cji wśród mieszkańców gminy.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Przyjaciół Korzeniówki

Andrzej Zaręba
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