
Załącznik nr 8

Dane i oświadczenia dotyczące pozostałych Miejsc Dostarczania objętych Umową Kompleksową Dostarczania Gazu dla Domu 

Nr.____________________z dnia                -                   -                                    roku

NOVUM S.A. ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa  NIP: 949-19-24-705; REGON: 152185875; KRS 0000368094
Biuro Obsługi Klienta: ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń, + 48 29 692 11 00,  www.t-novum.pl

Obowiązuje od 01.12.2018r.
Kod dokumentu: Z8/GN/18/01

1. Na podstawie Umowy KDG Gaz będzie dostarczany do następujących Miejsc Dostarczania:

a)  Miejsce Dostarczania 2:

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr budynku     nr lokalu    kod pocztowy                       -

Poczta

ID punktu wyjścia:

Numer urządzenia pomiarowego:

Numer przelicznika/rejestratora         nazwa OSDg:

Obszar dystrybucyjny OSDg:

Dla którego zamówiona moc umowna wynosi:                                                                                                                                                kWh/h,

oraz deklarowane Roczne Zużycie Gazu wynosi:                                                                                                                                               kWh/rok,

i w którym Odbiorca jest zakwalifikowany w dniu zawarcia niniejszej Umowy KDG do:

(a) Grupy Taryfowej Sprzedawcy                                                                                                                                                                      - zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Sprzedawcy

(b) Grupy Taryfowej OSDg                                                                                                                                                                                                - zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie OSDg.

Dotychczasowym sprzedawcą Gazu w Miejscu Dostarczania jest:                                                                                                                                                                                                         zaś 

umowa sprzedaży / kompleksowa (właściwe zaznaczyć) z dotychczasowym sprzedawcą Gazu zawarta została na czas: 

nieoznaczony / oznaczony do dnia                      -                     -                                             i Odbiorca posiada prawo jej rozwiązania z okresem wypowiedzenia:  _____________

________________________________________________________________________________________________________

Przewidywane rozpoczęcie dostarczania Gazu na podstawie Umowy KDG:                       -                     -

Odbiorca oświadcza, że posiada następujące tytuły prawne do nieruchomości, obiektów lub lokali w Miejscu Dostarczania 2:

 prawa własności,

 prawa użytkowania wieczystego,

 spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

 umowy najmu,

 umowy dzierżawy,

 umowy użyczenia,

 decyzji administracyjnej wydanej przez _________________________________________________________________________

 innej podstawie________________________________________________________________________________________
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Data i podpis Odbiorcy (czytelny)

b)   Miejsce Dostarczania 3:

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr budynku     nr lokalu    kod pocztowy                       -

Poczta

ID punktu wyjścia:

Numer urządzenia pomiarowego:

Numer przelicznika/rejestratora         nazwa OSDg:

Obszar dystrybucyjny OSDg:

Dla którego zamówiona moc umowna wynosi:                                                                                                                                                kWh/h,

oraz deklarowane Roczne Zużycie Gazu wynosi:                                                                                                                                               kWh/rok,

i w którym Odbiorca jest zakwalifikowany w dniu zawarcia niniejszej Umowy KDG do:

(a) Grupy Taryfowej Sprzedawcy                                                                                                                                                                      - zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Sprzedawcy

(b) Grupy Taryfowej OSDg                                                                                                                                                                                                - zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie OSDg.

Dotychczasowym sprzedawcą Gazu w Miejscu Dostarczania jest:                                                                                                                                                                                                         zaś 

umowa sprzedaży / kompleksowa (właściwe zaznaczyć) z dotychczasowym sprzedawcą Gazu zawarta została na czas: 

nieoznaczony / oznaczony do dnia                    -                      -                                               i Odbiorca posiada prawo jej rozwiązania z okresem wypowiedzenia:  _____________

_______________________________________________________________________________________________________

Przewidywane rozpoczęcie dostarczania Gazu na podstawie Umowy KDG:                         -                      -

Odbiorca oświadcza, że posiada następujące tytuły prawne do nieruchomości, obiektów lub lokali w Miejscu Dostarczania 3:

 prawa własności,

 prawa użytkowania wieczystego,

 spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

 umowy najmu,

 umowy dzierżawy,

 umowy użyczenia,

 decyzji administracyjnej wydanej przez _________________________________________________________________________

 innej podstawie________________________________________________________________________________________


