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PEŁNOMOCNICTWO
ZAŁĄCZNIK nr 3

Obowiązuje od 01.12.2018r.
Kod dokumentu: Z3/GN/18/01

Ja, niżej podpisany

Imię i Nazwisko: 

Miejsce i adres zamieszkania:

Miejscowość:

Ulica:                                                                                                                                                            

nr budynku:                                                  nr lokalu:  

Kod  pocztowy:                    -                             Poczta:           

P E S E L:                                                                                                 Dok. tożsamości:                                                                                             

seria i nr: 

dalej „Mocodawca”, udzielam pełnomocnictwa:
spółce Novum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368094, 
kapitał zakładowy w wysokości 31.000.000 zł (wpłacony w całości), NIP: 9491924705; REGON: 152185875, (dalej „ Novum S.A.”)

do dokonywania, w imieniu i na rzecz Mocodawcy, w odniesieniu do następującej nieruchomości, obiektu i lokalu:

Miejscowość, adres i kod pocztowy 

zwanego dalej „Miejscem Dostarczania”, następujących czynności:
1. Wypowiedzenia umów sprzedaży paliw gazowych lub umów sprzedaży paliw gazowych i świadczenia usług dystrybucji (umów kompleksowych) dotychczas obowią-

zujących dla Miejsca Dostarczania, w trybie przewidzianym przez te umowy i powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
2. Zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji umowy sprzedaży paliw gazowych i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowej) zawartej 

przez Mocodawcę z Novum dla Miejsca Dostarczania,
3. Poinformowania dotychczasowego sprzedawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu przez Mocodawcę oraz Novum umowy sprzedaży paliw gazowych i 

świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowej) dla Miejsca Dostarczania oraz o dniu rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego przez Novum do Miejsca Dostar-
czania,

4. Złożenia do właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego wniosku o udostępnienie Novum rzeczywistych danych pomiarowych odczytanych dla Miejsca Dostarcza-
nia w okresie trzech lat poprzedzających datę udzielenia niniejszego pełnomocnictwa oraz odbioru tych danych od właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

5. Przekazywania Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego informacji, żądań i oświadczeń Mocodawcy związanych ze świadczeniem na rzecz Mocodawcy usług dystrybucji 
do Miejsca Dostarczania,

6. Cofania oraz zmiany oświadczeń woli złożonych uprzednio na podstawie w punktach 1- 5 powyżej.

Pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieokreślony ( do odwołania)
Pełnomocnictwo niniejsze uprawnia Novum do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w niniejszym pełnomocnictwie.

Ponadto, oświadczam, że posiadam następujący tytuł prawny do nieruchomości, obiektu i lokalu w Miejscu Dostarczania

posiadam tytuł prawny w postaci (właściwe zaznaczyć):

          prawa własności,                umowy najmu,    umowy użyczenia,

          prawa użytkowania wieczystego,              umowy dzierżawy,

          spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,               umowy użyczenia,

          decyzji administracyjnej wydanej przez ...................................................................................................................................................................................................

          na innej podstawie ..................................................................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że w ramach tytułu prawnego wskazanego powyżej mogę pobierać paliwa gazowe do zasilania instalacji i urządzeń zlokalizowanych w Miejscu Dostarcza-
nia. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności 
w przypadku skierowania przez osoby trzecie roszczeń wobec Novum, związanych z zawarciem umowy kompleksowej z osobą, która nie posiada tytułu prawnego do 
pobierania Gazu do zasilania instalacji i urządzeń zlokalizowanych w Miejscu Dostarczania. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Novum o zmianie lub utracie 
tytułu prawnego do nieruchomości, obiektów lub lokali w Miejscu Dostarczania, oraz przyjmuję do wiadomości, że brak przekazania takiej informacji może spowodować 
odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa, opisaną w zdaniu poprzednim.

Data  i czytelny  podpis Odbiorcy (Mocodawcy)


