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Uwagi do obszarów konkursowych NUTS3
drugiego naboru POPC 1.1.

Szanowna Pani Dyrektor,
W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 30 września 2016 r. w trybie konkursowym
drugiego naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp
do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” (zwanego dalej
Konkursem POPC) Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej wnosi o pilne skorygowanie

opublikowanych 14.10.2016 r. map obszarów konkursowych z uwzględnieniem poniższych
uwag:
1. Kolizja PA z obszarami trwałości projektów zrealizowanych w poprzednich
naborach.
Temat jest CPPC znany i był dyskutowany wielokrotnie zarówno przy pierwszym
naborze POPC, jak i jeszcze we wrześniu br. w dniach poprzedzających ogłoszenie drugiego
naboru POPC. Ustaloną i wielokrotnie od lat potwierdzaną przez administrację wobec
beneficjentów zasadą jest, iż w miejscowościach w których realizowano projekty
poprzedniej perspektywy1, do końca trwałości projektów dofinansowanych w poprzedniej
perspektywie finansowej z dowolnych programów operacyjnych, nie będą kierowane
kolejne dotacje.
Założenie miało w poprzedniej perspektywie przeciwdziałać kierowaniu środków do
tych samych miejscowości i budowaniu sieci nakładkowych przez kilku operatorów w tych
samych zasobach, a także zabezpieczeniu przestrzeni do akwizycji HC, z uwagi na wymagania
WR. W tle tych ustaleń pozostawało założenie, iż jeśli operator wybudował w oparciu o
dotację sieć obejmującą część zasobów, to kolejne nieruchomości będzie w stanie
obejmować inwestycją również w oparciu o środki zwrotne. Stąd dotacje powinny być
kierowane do zasobów, gdzie brak jest odpowiedniej infrastruktury.
W kontekście POPC argumentem nadal było nie budowanie ze wsparciem POPC
konkurencyjnych sieci w rejonach, w których powstały inwestycje z poprzedniej
perspektywy, gdyż skierowanie dodatkowych dotacji w rejony „starych”, ale nadal objętych
trwałością projektów, powodowałoby trudności w uzyskaniu i utrzymaniu akwizycji na
poziomie zdefiniowanym przez obowiązujące również w okresie trwałości WR. Ponadto
większość projektów realizowanych w ostatnich latach to sieci światłowodowe, które
spełniają wymagania NGA. Budowa konkurencyjnych sieci NGA nie jest więc potrzebna.
Należy przypomnieć przy tym, iż w poprzednich naborach (POIG, RPW, RPO) obszarami
inwestycji były co do zasady całe miejscowości, a nie poszczególne PA. Zaś w najstarszych
projektach – wręcz całe grupy miejscowości. Tym samym wyznaczając obszary na potrzeby
drugiego naboru POPC autorzy map zobowiązani byli odfiltrować z obszarów
konkursowych wszystkie miejscowości, które w poprzedniej perspektywie były objęte
inwestycjami z dofinansowaniem, a dla których nadal obowiązuje okres trwałości.
Dokładnie tak, jak zrobiono to z obszarami z pierwszego naboru POPC 1.1. W świetle
naszych wstępnych analiz, zadania tego jednak nie zrealizowano co najmniej w części
obszarów (pełną listą miejscowości dysponuje wyłącznie CPPC). Wobec powyższego, KIKE
wnosi o weryfikację obszarów drugiego naboru POPC w przedmiotowym zakresie.
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Dla starszych projektów – całe miejscowości. Dla późniejszych te, na których w wyniku inwestycji
zadeklarowano przekroczenie wskaźnika 30% HC.

Oczywiście teoretycznie alternatywą mogłoby być zwolnienie beneficjentów starych
projektów z obowiązków związanych z akwizycja i trwałością, ale to rozwiązanie wydaje się
niezgodne z celami interwencji i jako takie nie uzyskałoby akceptacji Komisji Europejskiej.
2. Analiza konkursowych PA wskazuje, że w wielu przypadkach jako kwalifikowane
adresy wskazuje się pojedyncze punkty w silnie zurbanizowanych obszarach.
Takie przykłady występują w różnych obszarach i dot. głównie obszarów miejskich. Na
poniższych przykładach widać to wyraźnie.
Nowa Huta – trzy punkty po prawej.

Nowa Huta – część bloków i domków w bezpośrednim sąsiedztwie budynków
niekwalifikowanych.

Solec Kujawski – trzy punkty kwalifikowane na bardzo dużym obszarze
niekwalifikowanym.

Chełmża – kolejnych jedynie 5 punktów.

Analizując tego typu miejscowości można przyjąć, iż tego typu punkty adresowe w
żadnym przypadku nie powinny być kwalifikowane. Po pierwsze dlatego, iż w ich
bezpośrednim sąsiedztwie jak należy zakładać znajduje się infrastruktura NGA. Po drugie

dlatego, iż doprowadzenie i utrzymanie sieci do tak zlokalizowanych zasobów nie ma
uzasadnienia ekonomicznego. Bezwzględnie zaś nie ma racjonalnego uzasadnienia
interwencji dla tego typu pojedynczych punktów. Ani zwiększania HPmax tego typu
punktami.
Oddalone od siebie, pojedyncze HP nie dotyczą jednak tylko terenów miejskich.

Powyższy przykład pokazuje obliczenia odległości (3,6 km) wykonane w QGISie dla
przykładowych dwóch PA znajdujących się w centrum w/w mapy, w dodatku rozdzielonych
autostradą A2. Problemy tego typu zgłaszaliśmy do map pierwszego naboru, ale jak widać
nadal występują stawiając przed beneficjentami pytanie – jak efektywnie podłączyć do sieci
NGA takie punkty?
Ale wpływają do nas i inne przykłady, nazwijmy je „humorystycznymi”. W jednym z
maili otrzymaliśmy PA zlokalizowany w kapicy cmentarnej na zrzucie poniżej.

Jakkolwiek sytuacji tego typu mamy nadzieję nie jest wiele, to warto i o nich
wspomnieć w sekcji dot. pojedynczych, budzących wątpliwości PA. Na jednym z pierwszych
rzutów wyżej (Nowa Huta) jednym z 3 kwalifikowanych w mieście, a oderwanych od
jakichkolwiek innych zasobów punktów, jest budynek przy ogródkach działkowych,
sąsiadujących przez ulicę z dużym osiedlem bloków. Rozumiejąc celowość udostępnienia

węzła sieci NGA działkowcom wątpliwości budzi celowość realizacji tego celu w tych
konkretnych wielkomiejskich warunkach ze wsparcia POPC.
3. Nieciągłości w obszarach wiejskich.
Problem zgłaszaliśmy już wielokrotnie do obszarów konkursowych wyznaczonych dla
pierwszego naboru POPC 1.1. Stąd w tym miejscu tylko dwa przykłady.
Igołomnia:

Łysomice:

Zrzuty wykonaliśmy na dwóch różnych mapach podkładowych, gdyż nie wszystkie
miejscowości w schematach udostępniają rysunki budynków, a i mapy schematyczne nie
zawsze są aktualne względem zabudowy. Bezsprzecznie jednak widać, iż w obu w/w
przypadkach różnych urbanistycznie miejscowości wiejskich część nieruchomości nie jest
kwalifikowana. Szczególne wątpliwości dotyczą takich rejonów, jak Igołomnia na pierwszym
zrzucie. Nie mamy dostępu do danych SIIS, ale wydaje się niemożliwym taki podział punktów
kwalifikowanych i niekwalifikowanych, jaki widać na mapie. Równocześnie nie udostępnia się
jakichkolwiek danych uzasadniających kwalifikację lub dyskwalifikację danych PA. Ogólne
zasady niestety nie wyjaśniają sytuacji „przeplatanki” czarnych i białych punktów w
obszarach wiejskich.
4. Problematyczne PA w dużych miastach.
Problem omówmy na przykładzie Bydgoszczy.

W części widać tu problemy opisane na mniejszych obszarach w pkt. 2 – czyli
odosobnione punkty w obszarach zabudowy miejskiej, często wielorodzinnej lub
przemysłowej, co dodatkowo podważa celowość ich wskazania, jako kwalifikowanych. Ale
widać też większe grupy punktów zlokalizowane w różnych rejonach dużego miasta, nie tylko
na przedmieściach. Tego typu punkty nie powinny być kwalifikowane, gdyż znajdują się one
w zasięgu węzłów NGA i najczęściej podlegają naturalnym procesom inwestycyjnym
operatorów. Dla tego typu lokalizacji ewentualna stymulacja inwestycji powinna ograniczać
się wyłącznie do instrumentów zwrotnych. O ile w ogóle stymulacja taka jest potrzebna?

Niestety trzeba wyciągnąć jeszcze jeden wniosek. Tego typu PA sprzyjają dwóm
niepokojącym możliwościom:
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Pozwalają zaprojektować sieć na wymaganym poziomie HPmin w oparciu o
zlokalizowane w pobliżu największych miast PA. Możliwość taką
wykazywaliśmy już na przykładzie NUTS3 opolskiego w toku konsultacji. Padły
zapewnienia, że większe miasta nie będą kwalifikowane. Tymczasem zgodnie z
przedstawionymi przez KIKE analizami duża koncentracja PA w obszarach
miejskich spowoduje brak motywacji do realizacji inwestycji na terenach
wiejskich obszarów NUTS3. Co więcej – jeśli na dany obszar NUTS3 zostanie
przyznane dofinansowanie na projekt zakładający budowę niewielkiej ilości
HP dążących do HPmin, to pogłębi to wykluczenie objętych obszarem gmin
wiejskich z białymi HP, gdyż przyznanie dotacji na obszar wykluczy cały
NUTS3 z kolejnych konkursów. Również dla PA nie planowanych do objęcia
inwestycjami. Bezzasadnym byłoby bowiem założenie, że przy wskaźnikach
rzędu HPmin na poziomie 10-30% i w założeniu powiązanej z HPmin kwocie
maksymalnego dofinansowania, operatorzy będą dążyli do objęcia
inwestycjami 100% HP obszaru konkursowego zwiększając wielokrotnie udział
własny.



PA2 w obszarach miejskich służyć będą mogły części PT za wsparcie z budżetu
POPC finansowania budowy lub modernizacji sieci magistralnych oraz
dostępowych w większych miastach przez duże telekomy. W zasadzie bowiem
tylko one dysponują odpowiednimi środkami na realizację projektów z
budżetem kilkudziesięciu milionów złotych. Ale też tylko średni i duzi
operatorzy posiadają sieci i potrzebę modernizacji na obszarach miast w
obrębach wielkości NUTS3. Lub mają plany inwestycyjne w tej skali.
Oczywiście nie wykluczamy możliwości wystąpienia o dofinansowanie
pojedynczych firm z sektora MŚP lub ich konsorcjów, jednak uzasadnioną

Warto zauważyć, iż HPmin wynosi od 10,94% do 62,58% całkowitej liczby HP dla różnych obszarów. Tam,
gdzie HPmin jest relatywnie niski, możliwe jest uzyskanie dotacji wyłącznie w oparciu o HP w obszarach
miejskich.

Dodajmy, że najmniejsze wymagania w zakresie HP dotyczą wszystkich 7 obszarów z woj. mazowieckiego, z
czego dla 3 oferowane jest przeszło 6 tys. złotych na objęcie zasięgiem 1 abonenta. Przy średniej dla
wszystkich obszarów 3 343 zł. To poważne wsparcie dla przebudowy sieci w wybranych ośrodkach
miejskich tego typu NUTSów.

wydaje się teza, iż tak wyznaczone obszary drugiego konkursu POPC 1.1 są
wsparciem inwestycji dużych operatorów, koncentrujących się ze swoimi
inwestycjami NGA jak dotąd głównie na obszarach miejskich. Nie jest
tajemnicą, iż po trwających w latach 2015-2016 intensywnych inwestycjach w
blokowiska, na lata 2017+ przewidują oni dalsze inwestycje właśnie w
mniejszych miastach, w kamienicach i obszarach podmiejskich. Zgadzamy się,
że nieruchomości te potrzebują inwestycji NGA tak samo, jak wszystkie inne.
Naszym zdaniem jednak dla inwestycji w obszarach miejskich w zdecydowanej
większości przypadków wystarczą tanie i szeroko dostępne kredyty na
inwestycje telekomunikacyjne z ew. wsparciem gwarancyjnym w ramach
POPC. Dotacje należy zaś skierować przede wszystkim na obszary słabiej
zurbanizowane. W/w przykład Bydgoszczy budzi wątpliwości co do celowości
interwencji.
5. Dobór kwalifikowanych PA w 1 i 2 naborze POPC.
Analizując kwalifikowane PA udostępnione w drugim naborze POPC nie sposób nie
zauważyć, iż przyjmując najwyższą intensywność wsparcia na poziomie 85%, uznane za
kwalifikowane zostały punkty, które „nie były kwalifikowane do wsparcia” w pierwszym
naborze. Zrzeszeni w KIKE operatorzy pytają słusznie, jak to możliwe że dane punkty
adresowe nie kwalifikowały się do wsparcia na poziomie 55-69%, a są kwalifikowane dla
wyższego poziomu 85%? Analizując obszary z pierwszego naboru widać wyraźnie, iż w
gminach na terenie których zostały wyznaczone, obecnie pojawiły się kolejne PA położone
niejednokrotnie w środku obszarów z poprzedniego naboru. Jeśli te PA nie zostały włączone
w te obszary rok temu, to dlaczego pojawiły się dość powszechnie obecnie? W dodatku ze
wsparciem wyższym niekiedy o kilkadziesiąt procent?
Naszą codziennością są rozmowy z operatorami, którzy poważnie zastanawiają się,
jak porównywać obszary pierwszego naboru zagregowane po stronie HPmin do poziomu
odpowiadającego HPmin w drugim naborze, gdy w pierwszym łączne wsparcie dotacją (przy
niższej intensywności wsparcia i wyższych % HPmin) wynosi kilkanaście mln złotych, a
analogiczna liczba HPmin w obszarach drugiego naboru – kilkadziesiąt mln złotych? Na bazie
w/w obliczeń ISP stawiają wprost tezę, że drugi nabór jest zdecydowanie (średnio 2-3x)
korzystniejszy finansowo od pierwszego. A że z uwagi na wielkość obszarów bieżący nabór
adresowany jest głównie do dużych telekomów – musimy postawić uzasadnione pytanie –
dlaczego rząd postanowił wspierać wyższymi dotacjami duże telekomy? Bo taka jest
konsekwencja wyższego wsparcia i wielkości obszarów. Przypomnijmy, iż w poprzedniej
perspektywie to duże telekomy otrzymywały niższe programowo o 20% wsparcie (w zakresie
maksymalnej intensywności) od MŚP.
W/w wątpliwości nie rozwiewa ew. teza, że przy nadwykonaniu intensywność może
być mniejsza od 85%, bo po pierwsze wcale nie musi być dofinansowany projekt
przewidujący nadwykonanie, a po drugie i w pierwszym naborze oraz projektach starej

perspektywy nadwykonanie również było możliwe. Również co do zasady wielkość obszarów
NUTS3 wyklucza z naborów niemal wszystkich MŚP. Jeśli bowiem nawet pojawi się część
wniosków lub konsorcjów firm z segmentu MŚP, to nie zmienia to ogólnej zasady, iż NUTS3
wykluczają swoją wielkością MŚP.
Wracając jednak do problemu doboru kwalifikowanych PA w obu naborach POPC
wskażmy ciekawy przykład porównania PA zakwalifikowanych w pierwszym i drugim naborze
POPC otrzymaliśmy dziś rano na przykładzie Aleksandrowa Łódzkiego. Wyjaśniając
kolorystykę powiedzmy, że czarne punkty pochodzą z map pierwszego, a czerwone drugiego
naboru POPC.

Mapie towarzyszy komentarz, którego patrząc na w/w zrzut trudno nie uznać za w
pełni uzasadniony: „PA z I i II Naboru pokrywają się geograficznie. Tworzą jedną spójną
całość - nie widzę możliwości podziału takiego obszaru na budowę dwóch niezależnych
sieci przez Beneficjentów I i II Naboru”. Ze strony KIKE dodajmy wprost – cały w/w obszar
powinna budować jedna firma. Uzasadniać tej tezy w niniejszym piśmie jak sądzimy nie ma
potrzeby.
Analogicznie do w/w przykładu operatorzy mają również wątpliwości co do
zasadności wskazywania PA z intensywnością wsparcia 85% na obszarach, na których
zrealizowano projekty klasy NGA z poprzedniej perspektywy, gdyż generować one mogą sieci
konkurencyjne i nakładkowe nie tylko w sąsiedztwie projektów już zrealizowanych, ale i w
ramach wykonania oraz poszukiwania abonentów – dublujących co najmniej część zasobów

objętych już sieciami światłowodowymi wybudowanymi w poprzedniej perspektywie z
niższym przy tym, 70% wsparciem. Lokalizacja PA w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie
wcześniej wybudowanych sieci ogranicza też przestrzeń do swobodnej rozbudowy
powstałych już sieci na kolejne PA w procesie nie wymagającym wsparcia dotacją. To ważne,
gdyż liczba rzeczywiście wykluczonych PA jest dużo większa, niż środków w budżecie POPC.
Wskazane jest więc zgodnie z wnioskami opisanymi w pkt. 1 powyżej wyłączyć obszary już
posiadające sieci NGA ze wsparcia w drugim naborze.
Wreszcie jak wskazano w pkt. 4 – zaskakujące jest objęcie wsparciem 85% PA w
dużych miastach. Co ciekawe, w sąsiedztwie wielu z nich w pierwszym naborze te PA nie były
kwalifikowane dla niższego poziomu dofinansowania. Gdyby były, mogłyby uzasadnić
topologicznie i pośrednio sfinansować dowiązanie konkursowych obszarów podmiejskich do
większych miast własną kanalizacją. Ponieważ tak nie było – większość gmin podmiejskich
musi korzystać z tranzytu z lokalnych węzłów światłowodowych dużych telekomów do
węzłów w pobliskich miastach. Pytanie o to dlaczego potencjalnie kwalifikowane PA na
obrzeżach miast pojawiły się dopiero teraz, a nie w pierwszym naborze pozostaje więc
otwarte.
Podsumowaniem tego punktu niech będzie zdanie z jednego z maili, jakie wpłynęły
do KIKE wraz z pierwszymi analizami obszarów: „(...) moim zdaniem należy zwrócić uwagę na
dysproporcję w % dofinansowanie pomiędzy pierwszym i drugim naborem. (...) To oczywiście
niesprawiedliwe w stosunku do operatorów, którzy realizują projekty z pierwszego naboru".
6. Deklaracje inwestycji kierowane do SIIS, a kwalifikowane PA.
Zdajemy sobie sprawę, że temat jest trudny. Tak, prawdopodobnie część PT nie
przekazała danych wcale, były one nieprawidłowe lub miała charakter blokujący. Niemniej w
toku 2016 r. i w latach kolejnych realizowane są i będą kolejne inwestycje światłowodowe.
Niestety w opinii Izby narzędzia i procedury SIIS związane z raportowaniem planów
inwestycyjnych i wymaganymi do nich załącznikami są po prostu ułomne. W efekcie czego
wiele realnie prowadzonych lub planowanych inwestycji nie jest brana przez UKE pod uwagę
lub wręcz nie jest zgłaszana z uwagi na systemowe problemy i formalne wymagania.
Problemy z SIISem raportujemy jednak od lat wnioskując o zmiany. Podobnie czynią
pozostałe izby branżowe i operatorzy. Niestety – bezskutecznie. W efekcie również
inwestycje POPC będą na każdym etapie i non stop konfrontowane z odcinkami sieci NGA
powstającymi niezależnie od Programu. Konieczne są tu zmiany systemowe przede
wszystkim. Nie zastąpią ich obecne (październik 2016 r.) działania UKE ukierunkowane na
straszeni operatorów karami. Efekt będzie jedynie taki, że do raportowania – w szczególności
planów inwestycyjnych – PT będą podchodzić jeszcze niechętnej. Co skutkować będzie
większą liczbą kolizji inwestycji POPC w przyszłości.
Widząc choćby problemy z PA opisane wyżej i w poprzednich naszych analizach nie
można unikać prostej tezy, że energia poświęcana na ściganie PT lepiej zostałaby

spożytkowana na reformę SIIS’a oraz poprawę i jasny opis mechanizmów kwalifikowalności
PA. Na dziś za dużo bowiem założeń, algorytmów i wyników zastrzeganych jest przez UKE,
jako „tajne”. W efekcie możemy opisywać efekty na mapach i problemy inwestycyjne, jakie
tworzą np. mapy kwalifikowanych punktów. Ale nie mamy możliwości wskazania
konkretnych przyczyn i mechanizmów naprawczych. Właśnie z powodu utajniania modeli na
których pracuje UKE ze swoimi podwykonawcami i mechanizmów kwalifikowalności PA dla
poszczególnych naborów. Widać bowiem jednoznacznie, że nawet w kontekście jedynie
dwóch, oddalonych od siebie o rok naborów POPC, olbrzymia liczba PA, które nie spełniły
bardziej restrykcyjnych wymagań pierwszego naboru, udostępniona została w drugim wraz
ze znacznie wyższym dofinansowaniem. W pigułce problem, a w zasadzie skalę
niekonsekwencji widać świetnie na ostatnim w/w zrzucie PA z rejonu Aleksandrowa
Łódzkiego (pkt. 5).
Podsumowanie.
Pełna analiza obszarów konkursowych wymagałaby zdecydowanie większego czasu
oraz dostępu do algorytmów kwalifikowania PA i parametrów takich, jak HPmin i
maksymalna kwota dofinansowania. KIKE nie dysponuje tego typu danymi, stąd opieramy się
na analizie punktów wskazanych jako kwalifikowane, bez możliwości weryfikacji powodów,
dla których np. w danej wsi część PA kwalifikowanych jest, a część nie. Czy dlaczego w
miastach są pojedyncze PA kwalifikowane w otoczeniu PA niekwalifikowanych. W naszej
ocenie takiego uzasadnienia publicznego ciągle brakuje mimo, iż omawiamy już drugi nabór
POPC, a prace nad konkursami POPC rozpoczęły się 2 lata temu.
Bliższa analiza części obszarów konkursowych z różnych rejonów kraju potwierdza
nasze obawy, iż obszary NUTS3 wygenerują szereg problemów, do których należy przede
wszystkim:


Duże ryzyko utrwalenia wykluczenia cyfrowego na obszarach wiejskich, jeśli
inwestycje realizowane w oparciu o wygrane oferty skupią się głównie na
obszarach miejskich. A jest to bardzo prawdopodobne. Tereny pominięte w
planach operatorów nie wrócą bowiem do koszyka kolejnych naborów co
najmniej w okresie realizacji projektów z uwagi na prawo beneficjentów do
zmian w zakresie konkretnych PA w ramach danego obszaru konkursowego.



Skierowanie wsparcia wyłącznie do największych operatorów i spółek
celowych, z których część nie sprawdziła się zarówno w projektach RSS, jak i
mniejszych z POIG 8.4. Niezależnie od naszego przekonania o zaburzeniu w
ten sposób konkurencji wskazać również należy na ryzyko porażki części
dużych projektów przez analogię do sytuacji w latach ubiegłych.

W ocenie Izby obszary konkursowe wielkości gmin pozwalają na precyzyjne
kierowanie wsparcia do konkretnych obszarów. Pole „manewru” beneficjenta jest w takich

przypadkach mniejsze. W szczególności nie może on pominąć całych gmin w swoich
projektach. Przypomnijmy, iż w skład niektórych obszarów konkursowych wchodzi często
przeszło 20 gmin. W takiej przestrzeni (nawet bez 11% HPmin) całe gminy po prostu nie będą
objęte inwestycjami NGA, poza podpięciem obowiązkowych szkół. Ale całe NUTSy zostaną
zablokowane w kolejnych konkursach. Naszym zdaniem ani CPPC, ani MC nie przedstawiły
koncepcji rozwiązania tej sytuacji, jeśli rzeczywiście inwestycje przyszłych beneficjentów
będą pomijać całe gminy.
Wracając do meritum, jak na wstępie wnosimy o:


Wyłączenie z obszarów konkursowych miejscowości na terenie których
obowiązuje nadal okres trwałości dla sieci wybudowanych ze wsparciem
środków poprzedniej perspektywy finansowej.



Rozwiązanie problemu przenikania się obszarów konkursowych wyznaczonych
w 1 i 2 naborze POPC – pkt. 5.



Weryfikację i usuniecie z map obszarów PA opisanych w punktach 2 i 4.



Wyjaśnienie i ew. skorygowanie problemów opisanych w pkt. 3.

Ze względu na kalendarz trwającego naboru, prosimy o potraktowanie sprawy jako
pilnej. Liczymy również, iż wszystkie powyższe materiały oraz zrzuty zostaną przez stronę
publiczną potraktowane, jako merytoryczny materiał w dyskusji, zaś wobec podmiotów
współpracujących z KIKE, które pomogły nam przygotować niniejsze opracowanie
udostępniając swoje analizy, nie zostaną podjęte żadne negatywne działania. Niestety
bowiem wydarzenia ostatnich dni obejmujące postępowania podjęte przez UKE zmuszają
nas do zawarcia w niniejszym piśmie tego typu obaw tym bardziej, że za proces wyznaczania
obszarów oraz SIIS odpowiada właśnie UKE.
Z poważaniem,

Piotr Marciniak
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