
POROZUMIENIE 

w sprawie połączenia umów sprzedaży 

Stronami niniejszego porozumienia są: 

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe: 

1) Nadleśnictwo __________, [adres……………………………..], NIP: _______________ 

w odniesieniu do: 

 Umowy sprzedaży nr  ……………. 

2) […] 

każde z  wymienionych Nadleśnictw (zwane dalej „Sprzedawcą”) jest reprezentowane przez: 

____________________________ - Nadleśniczego Nadleśnictwa ______________ 

pełnomocnika ________________ – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w _____________ w oparciu o pełnomocnictwa udzielone przez właściwych 

Nadleśniczych 

pełnomocnika dr inż. Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych w oparciu o pełnomocnictwa udzielone przez właściwych Nadleśniczych oraz 

dalsze pełnomocnictwa udzielone przez odpowiednich Dyrektorów Regionalnych Dyrekcji 

Lasów Państwowych. 

oraz 

……………………………………………………………………………………….……. z siedzibą w 

…………………………………………………….. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod 

numerem KRS …………....….., NIP …………..……., REGON …………..……………….., Nr 

BDO (jeśli dotyczy) ………..,  

w imieniu której działają: 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

…………………….............................…………………… [imię nazwisko], prowadzącym(-ą) 

działalność gospodarczą pod firmą  

………………………………………………………………………………………………. 

pod adresem……………………………………………………………………, NIP ………..….., 

REGON ………..….., Nr BDO (jeśli dotyczy): …………….…. 

zwana/y dalej „Kupującym” 

 

Sprzedawca i Kupujący będą dalej zwani łącznie „Stronami”. 

Mając na uwadze, że: 

na mocy porozumienia/porozumień w sprawie zmian podmiotowych w umowach sprzedaży 

drewna Kupujący wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z umów sprzedaży drewna, które 

pierwotnie zostały zawarte przez inne podmioty; 

wolą Kupującego i Sprzedawcy jest aby umowy sprzedaży drewna, których stroną stał się 

Kupujący w wyniku zmian podmiotowych, były traktowane tak jakby stanowiły jedną umowę. 

Strony zgodnie postanawiają co następuje: 

§ 1  

Umowy sprzedaży drewna, których stroną jest Kupujący - wymienione na wstępie niniejszego 

Porozumienia - zostają połączone w jedną umowę o numerze __________ koordynowaną na 



poziomie Nadleśnictwa __________ / Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w _______ / 

Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. 

§ 2 

1. W związku z połączeniem umów sprzedaży drewna na nowo zostały przeliczone: 

całkowita ilość nabywanego drewna, łączna wartość netto nabywanego drewna, cena 

średnia nabywanego drewna, maksymalna wysokość kary umownej, ceny sortymentów 

(sortymentu reprezentatywnego i pozostałych sortymentów na podstawie 

obowiązujących przeliczników). 

2. Strony ustalają w Załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia tekst powstałej w wyniku 

połączenia umowy sprzedaży drewna nr __________ wraz z załącznikiem 

„Szczegółowe zestawienie ilości i cen sortymentów drewna stanowiących przedmiot 

Umowy.” 

3. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Porozumienia wygasają wymienione na wstępie 

niniejszego Porozumienia umowy sprzedaży drewna, które zostały połączone w umowie 

sprzedaży drewna nr __________. 

§ 3 

1. Do wejścia Porozumienia w życie niezbędne jest złożenie zgodnych oświadczeń woli 

przez Sprzedawcę oraz Kupującego. 

2. Załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia stanowi jego integralną część. 

3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 Podpis/y Data 

Za Kupującego 
  

Za Sprzedawcę 
  

 


