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DEKLARACJA WEKSLOWA 

Jako zabezpieczenie wykonania umowy o powierzenie grantu w ramach PROW 2014-

2020, udzielonej na podstawie umowy nr ……………………………………………….. z dnia 

…………………………….. na realizację zadania pt. ……………………………………………………………. 

W załączeniu składam/składamy, do dyspozycji Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, weksel własny in 

blanco, podpisany przeze mnie/przez osoby upoważnione do wystawienia weksla w imieniu 

……………………………………………………………………………., który Stowarzyszenie „Dolina Wełny” 

ma prawo wypełnić w każdym czasie w przypadku niedotrzymania przeze mnie/przez nas umow-

nego terminu spłaty zobowiązania wobec Stowarzyszenia „Dolina Wełny” na sumę moje-

go/naszego całkowitego zobowiązania wynikającego z ww. umowy, łącznie z odsetkami, kosz-

tami i opłatami z jakiegokolwiek tytułu. 

 Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według 

swojego uznania oraz uzupełnić go brakującymi elementami, zawiadamiając mnie/nas listem 

poleconym na 7 dni przed terminem płatności. 

 List ten powinien być wysłany na adres wskazany w ww. umowie lub w późniejszych za-

wiadomieniach o zmianie adresu. Jednocześnie zobowiązuję/zobowiązujemy się do poinformo-

wania Stowarzyszenia „Dolina Wełny” o każdorazowej zmianie adresu z tym skutkiem, że list skie-

rowany według ostatnich znanych danych i na ostatni znany adres, uważany będzie za skutecz-

nie doręczony. 

 Zobowiązuję/zobowiązujemy się zapłacić sumę wekslową na żądanie posiadacza weksla, 

jako pokrycia mojego/naszego zobowiązania wynikającego z umowy o powierzenie grantu nr 

……………………………………… z dnia ………………………………………., zawartej pomiędzy 

mną/nami, a Stowarzyszeniem „Dolina Wełny” z siedzibą w Mieścisku. 

 W przypadku, gdy zobowiązanie wynikające z umowy o powierzenie grantu zostanie spła-

cone, Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zwróci weksel własny in blanco. W przypadku nie odebrania 

weksla in blanco w terminie wyznaczonym przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, LGD dokonuje 

zniszczenia weksla i niniejszej deklaracji, sporządzając na tę okoliczność stosowny protokół. 
 

 

................................................................................................................................ 

Podpis (y) Wystawcy lub osób upoważnionych do wystawienie weksla 

Stwierdzam własnoręczność podpisu (-ów) wystawcy weksla złożonego (-ych) w mojej obecności. 

Tożsamość osób podpisujących została ustalona na podstawie: 

Imię i Nazwisko: …………………………….. dowód osobisty seria ……… numer: …………………………. 

Imię i Nazwisko: …………………………….. dowód osobisty seria ……… numer: …………………………. 

 

...................................................................................................................................... 

Imię i Nazwisko oraz Podpis pracownika Biura Stowarzyszenia „Dolina Wełny” 

LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” 
siedziba: Plac Powstańców Wielkopolskich 13,  

62-290 Mieścisko 

biuro: ul. Kolejowa 24, 

 62-100 Wągrowiec 

Miejscowość: ..……….…..……..…..…………… 

Data: ……………………………. 
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WEKSEL IN BLANCO  

 

Na ……………………………..…… (suma wekslowa cyframi) 

Dnia ………………………………… zapłacę (-imy) za ten weksel własny na zlecenie …………………... 

………………………………… sumę ………………………………………..……… (sumę wekslową słownie) 

bez protestu. 

 

Płatny w banku ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

................................................................................................................................ 

Czytelny (-e) podpis (-y), pieczęć firmowa wystawcy (-ów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość: ..……….…..……..…..…………… 

Data: ……………………………. 
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Dane osoby/osób upoważnionej (-ych) do wystawienia weksla: 

 

I. 

Imię i nazwisko…...…………………………………………………………………….…….…………….. 

Pełniona funkcja …………………………………………………………….……..………...…………… 

Seria i nr dowodu osobistego ……………………………………………………………..……………. 

Wydany przez ………………………………………………………………………………..…………….. 

Imiona rodziców …………………………………………………………………………………..………. 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………..……………. 

 

 

...................................................... 

                                                                                                                Czytelny podpis 

 

II. 

Imię i nazwisko…...…………………………………………………………………….…….…………….. 

Pełniona funkcja …………………………………………………………….……..………...…………… 

Seria i nr dowodu osobistego ……………………………………………………………..……………. 

Wydany przez ………………………………………………………………………………..…………….. 

Imiona rodziców …………………………………………………………………………………..………. 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………..……………. 

 

 

...................................................... 

                                                                                                                Czytelny podpis 

 

Stwierdzam własnoręczność podpisu (-ów) wystawcy weksla złożonego (-ych) w mojej 

obecności. Tożsamość osób podpisujących została ustalona na podstawie: 

Imię i Nazwisko: …………………………….. dowód osobisty seria ……… numer: …………………………. 

Imię i Nazwisko: …………………………….. dowód osobisty seria ……… numer: …………………………. 

 

...................................................................................................................................... 

Imię i Nazwisko oraz Podpis pracownika Biura Stowarzyszenia „Dolina Wełny” 

 


