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Na pgd'tÓłMie art' 1Wuw'rart.lł ustawy z d ia 6 wrreśnia 2001 r. o doitępiĆ do ir}foffiacjlpqblkmei {sr. U' l,'r
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Aby stwie|du ić, do kÓrej grupy taryfowoj należy jednoltka n*leĘ odna |eźć na f*kturze ra gas po:vcję 

"g'upatoryfiot/l,s". 6łvp.a,tayyfołv8 jest pr8wdopodobnie wyszczegÓlniona na Paristwa faktlne za gaa po |ewej stronlew
tab*li Roz|ićzenie R$ktu poboru {nad poszcze8Ó|nyrni opłatami, ktÓre skladają sĘ na rachunek).

2) I$aJEkl otfg3 jest zav.,Órt' Pe stwa oraz jednostek podĘłych będłerh odbiorcami 8azu umowa (na czas
o8rBślorry cży nico&reśłonyF
Je,teli na caas ofueśłon'y, prbśłę o nformację do kiedy umowa obowiąluje? .
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