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Rzekuń, 10 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że:

1. w dniu 17 grudnia 2021r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową Taryfę Nr 10 dla usług dystrybucji paliw gazowych.  
Taryfa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. Wykaz zmian w Umowie przesyłamy w dalszej części niniejszego pisma, ponadto informu-
jemy, że treść zmian, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu (Załącznik nr 2 – Wyciąg z Taryfy Sprzedawcy i Taryfy OSDg) jest dostępny  
na stronie internetowej, http://gaz.t-novum.pl oraz w siedzibie i oddziałach Novum S.A. 

2. zmieniają się ceny obowiązujące w umowach kompleksowych dostarczania gazu  dla domu w związku ze zmianami w prawie, które wchodzą 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., a wynikają  wprost z wydanego w dniu 17 grudnia 2021 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych  
(Dz. U. z 2021r. poz. 2350). Aktem tym został wprowadzony m.in. §10e w następującym brzmieniu:§ 10e. Od dnia 1 stycznia 2022 r.  
do dnia 31 marca 2022 r. obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu gazu  
ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00) i energii cieplnej, z zastrzeżeniem art. 44 pkt 2 i art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy. 

Mając na uwadze powyższe w umowach kompleksowych dostarczania gazu  dla domu wprowadzone zostały czasowe zmiany polegające na  
zastosowaniu obniżonej do wysokości 8% stawki podatku VAT na dostarczaniu gazu w okresie  od  dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. 

Powyższe zmiany wprowadzono zgodnie z przysługującym Sprzedawcy uprawnieniem do dokonywania zmian treści Umowy (w tym Regu-
laminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu 
zawartych przez Novum S.A.), Cennika oraz Oferty Promocyjnej wprowadzone zostają na zasadach określonych w art. 21 ust. 1-4 Regulaminu.

W związku z wprowadzonymi zmianami przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania  
niniejszego zawiadomienia.

Jeżeli w związku z wprowadzeniem powyższych zmian skorzystają Państwo z prawa do wypowiedzenia Umowy, wypowiedzenie nastąpi  
ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym Państwa oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostanie doręczone 
Novum, ponadto skorzystanie z prawa wypowiedzenia Umowy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami względem Novum. 

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczyć  
Sprzedawcy na adres do korespondencji tj. Novum S.A. Biuro Obsługi Klienta, ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń.

W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony, prosimy kontaktować się z naszą infolinią na numer: 801 048 048, z telefonów  
komórkowych: 29 692 11 00.

           Z poważaniem,

                          Zespół Novum S.A.

Załączniki:

- Załącznik nr 2 do Umowy – Wyciąg z Taryfy Sprzedawcy i Taryfy OSDg.


