.................................................................
(imię i nazwisko wystawcy weksla)
…..………..............…………….. ……….
nr PESEL
………………………………………………………..
(adres zamieszkania)
DEKLARACJA WEKSLOWA
Ja, niżej podpisany wystawca weksla in blanco z klauzulą „bez protestu”, w załączeniu składam do dyspozycji Gminy
Jawor z siedzibą Rynek 1, 59-400 Jawor, NIP 6951399909, Regon 390647392, weksel in blanco z klauzulą „na zlecenie”
z mojego wystawienia, jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu w ramach projektu
„Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji
kominowej na terenie Gminy Jawor”. Projekt realizowany przez Gminę Jawor w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3
Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 OSI, Typ
3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej
– projekt grantowy.
Jako zabezpieczenie wykonania umowy nr ……………………….…………... z dnia ……………………………….. , na powierzenie
grantu zwanej dalej „umową o powierzenie grantu ” w załączeniu składam do dyspozycji Gminy Jawor z siedzibą w
Jaworze, Rynek 1, weksel własny in blanco z wystawienia ……………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………… zam. ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………, PESEL: ………………………………….., zwanego(ą)
dalej „Wystawcą weksla”.
Wystawca weksla in blanco z klauzulą „na zlecenie” zobowiązuje się zapłacić sumę wekslową na żądanie
posiadacza weksla jako pokrycie długu wynikającego z umowy o powierzenie grantu. Weksel płatny będzie w złotych
polskich.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wystawcę zobowiązań wynikających z umowy
o powierzenie grantu, Gmina Jawor jest uprawniona do wypełnienia weksla in blanco z klauzulą „na zlecenie” w każdym
czasie o następujące brakujące elementy weksla:
a) datę i miejsce wystawienia weksla;
b) datę i miejsce płatności weksla – według swojego uznania;
c) nazwisko/nazwę remitenta;
d) sumę wekslową obejmującą kwotę do wysokości przekazanych środków na podstawie w/w umowy o powierzenie
grantu , należne odsetki oraz koszty dochodzenia należności, wynikających z w/w umowy o powierzenie grantu.
Zawiadomienie o wypełnieniu weksla oraz wezwanie do wykupu weksla zostanie wysłane listem poleconym na
7 dni przed terminem płatności weksla, na wskazany wyżej adres Wystawcy.
Pismo wysłane zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się”
lub podobną, uznaje się za prawidłowo doręczone. Jednocześnie zobowiązuję się do pisemnego informowania Gminę
Jawor o każdej zmianie adresu.
W razie niedopełnienia powyższego obowiązku, wyrażam zgodę na wysyłanie wezwania do zapłaty weksla na
adres ostatnio podany, ze skutkiem doręczenia.
Wystawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za wystawiony przez siebie weksel in blanco z klauzulą
„na zlecenie” oraz ponosi odpowiedzialność za bezwarunkową zapłatę sumy pieniężnej z weksla.
Weksel podlega zwrotowi Wystawcy po całkowitym wygaśnięciu zobowiązań wynikających z umowy o
powierzenie grantu bezpośrednio do rąk wystawcy lub listem poleconym. W przypadku braku możliwości zwrotu
Dotowanemu weksla Dotujący dokona jego komisyjnego zniszczenia, sporządzając stosowny protokół komisyjnego
zniszczenia weksla.
................................................................
data i czytelny podpis wystawcy weksla

Załącznik nr 1 do deklaracji wekslowej

Weksel własny in blanco

............................................
miejsce wystawienia

......................................
data wystawienia

........................................
suma pieniężna

......................................................................................................................................................
data płatności

zapłacę za ten weksel własny „bez protestu” na zlecenie Remitenta, tj.:
......................................................................................................................................................
osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony
sumę ............................................................................................................................................
suma pieniężna słownie

..........................................................
odręczny podpis wystawcy weksla

Działający: osobiście*/ przez
osobę upoważnioną:*

..........................................................
miejsce płatności weksla

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do deklaracji wekslowej

OŚWIADCZENIE WYSTAWCY WEKSLA WŁASNEGO IN BLANCO

Oświadczam, że:
o nie pozostaję w związku małżeńskim*
o pozostaję w związku małżeńskim i pozostaję we wspólności majątkowej małżeńskiej *
o pozostaję w związku małżeńskim, lecz nie pozostaję we wspólności majątkowej małżeńskiej na dowód czego
przedkładam dokument, ustanawiający rozdzielność majątkową*
* niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, seria i nr dowodu osobistego, nr PESEL

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data, miejsce, podpis osoby składającej oświadczenie

Załącznik nr 3 do deklaracji wekslowej

ZGODA MAŁŻONKA WYSTAWCY WEKSLA WŁASNEGO IN BLANCO NA WYSTAWIENIE WEKSLA /MAŁŻONKA
PORĘCZYCIELA WEKSLOWEGO*

Ja, niżej podpisana/podpisany*, .....................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
PESEL .................................., legitymująca/legitymujący* się dowodem osobistym o serii i numerze
…………………...............................................................,

zamieszkała/zamieszkały*

……..……………………………………………..................................................................................................................................
(adres)
dotyczy małżonka wystawcy weksla in blanco*:
wyrażam zgodę na wystawienie przez mojego męża/moją żonę*
…..…………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................
(imię i nazwisko)
weksla własnego in blanco zabezpieczającego roszczenia Gminy Jawor z siedzibą w Jaworze, Rynek 1, weksel własny in
blanco z wystawienia ……………………………………..................................................................................................................,
zam. .................…………………...................................................................................................PESEL:………………………...........,
w związku z realizacją umowy o powierzenie grantu nr ……………………………………………………………………….. zawartej w dniu
…………………………………………………………… w ramach projektu „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie
odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”.
dotyczy małżonka poręczyciela wekslowego*:
wyrażam zgodę na złożenie przez mojego męża/moją żonę*
…..………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................
(imię i nazwisko)
poręczenia wekslowego zabezpieczającego roszczenia Gminy Jawor z siedzibą w Jaworze, Rynek 1, weksel własny in
blanco z wystawienia ……………………………………..............................................................................................................,
zam. …………………..............................................................................................................................................................
,PESEL:……………………….....................,w związku z realizacją umowy o powierzenie grantu nr ………………………………………
…………………………………………………………………….. zawartej w dniu …………………………………………………………………… w ramach
projektu „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania
emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”.
* niepotrzebne skreślić
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data, miejsce, podpis osoby składającej oświadczenie

