Deklaracja wekslowa
Wystawcy weksla in blanco
Niżej podpisany Wystawca weksla własnego „in blanco”:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko wystawcy weksla, miejsce zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego oraz PESEL, albo nazwa i siedziba wystawcy weksla, Nr NIP i REGON)

zwany dalej Wystawcą weksla, w imieniu którego działa*:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….,
(*pełnomocnik, zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub inny podmiot umocowany do reprezentacji Wystawcy weksla, stosowanie do załączonego do niniejszej
Deklaracji wekslowej upoważnienia do działania w imieniu Wystawcy Weksla)

oświadcza, że celem zabezpieczenia należytego wykonania istniejących i przyszłych
zobowiązań w stosunku
do
Grantodawcy, zwanego
dalej Remitentem, tj.
…………………………………………………………………………………………………..,
z tytułu realizacji:
Umowy o powierzenie grantu nr ...................................
w ramach projektu
„Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w
budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto,
Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014 - 2020,
wystawia weksel własny „in blanco” płatny na zlecenie Remitenta i składa go do
dyspozycji Remitenta, jednocześnie deklarując, co następuje:

§ 1.
1. W związku z realizacją Umowy o powierzenie grantu nr........................................................
w ramach projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych
źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój,
Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014 - 2020,
zawartej pomiędzy Remitentem a Wystawcą weksla, Wystawca weksla upoważnia
Remitenta do:
1) wypełnienia weksla na kwotę odpowiadającą na dzień wypełnienia weksla
wartości wierzytelności Remitenta wobec Wystawcy weksla, w tym odsetek w
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej oraz wszelkich kosztów
dochodzenia roszczeń, oraz pozostałych zobowiązań pieniężnych Wystawcy
weksla wobec Remitenta, powstałych w szczególności z tytułu nieprawidłowego
wykorzystania dofinansowania poprzez wykorzystanie całości lub części
dofinansowania niezgodnie

z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur lub pobrania
całości lub części dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej
wysokości, albo w inny nieprawidłowy sposób, w stosunku do treści wskazanej
wyżej umowy o powierzenie grantu;
2) wypełnienia weksla według uznania Remitenta, co do:
a) miejsca wystawienia weksla właściwego dla siedziby Remitenta;
b) daty wystawienia weksla;
c) sumy pieniężnej wyrażonej cyfrowo i słownie;
d) terminu płatności weksla;
e) osoby na zlecenie, której ma być zapłacony weksel;
f) miejsca płatności weksla;
g) uzupełnienia weksla klauzulą „bez protestu”.
2. Weksel może być indosowany.
§ 3.
1. O zamiarze wypełnienia weksla Remitent obowiązany jest zawiadomić Wystawcę weksla
własnego in blanco na piśmie. Zawiadomienie wraz z wezwaniem do zapłaty oznaczonej
sumy pieniężnej, powinno być przesłane listem poleconym na adres Wystawcy weksla
wskazany w niniejszej deklaracji wekslowej. Dwukrotne awizo pod adresem wskazanym
w zdaniu drugim będzie uważane za doręczone.
2. Wystawca weksla oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za wystawiony przez
siebie weksel „in blanco” płatny na zlecenie Remitenta, na warunkach określonych w
Deklaracji wekslowej jak i Umowie, dla zabezpieczenia której został wystawiony weksel
oraz ponosi odpowiedzialność za bezwarunkową zapłatę sumy pieniężnej z weksla.

§ 4.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Deklaracją wekslową znajdą zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa wekslowego.

2. Podpisany weksel własny in blanco płatny na zlecenie Remitenta, stanowi załącznik do
niniejszej Deklaracji wekslowej.

Podpis:

………………………………….
(Wystawca weksla)

Działający: osobiście*/przez osobę upoważnioną*:

…………………………………
(imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej)

*Niepotrzebne skreślić

Załączniki:
1) Popisany Weksel własny in blanco;
2) Dokument upoważniający do działania w imieniu Wystawcy weksla.

