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Załącznik nr 17 do Procedury przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego 

- Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco 

(wzór dla podmiotów innych niż osoby fizyczne) 

 

DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO 

Jako zabezpieczenie wykonania umowy na powierzenie grantu nr …………………….. z dnia ……………r., zawartej 

w ramach…………………………………………………………………………………………………….. w załączeniu składam do 

dyspozycji LGD „Krasnystaw PLUS”  z siedzibą w Krasnymstawie, ul. Matysiaka 7, weksel własny in blanco z 

wystawienia…………………………. z siedzibą w…….,ul………., wpisaną/ym do……………………………….. pod 

numerem…………,NIP:…………..,REGON:……….zwanego(ą) dalej „Wystawcą weksla”, który LGD „Krasnystaw 

PLUS”  ma prawo wypełnić w każdym czasie, na kwotę przyznanego wsparcia ……………….. PLN (słownie 

złotych: …………………………….), powiększoną o odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 

liczone od dnia przekazania środków na konto Wystawcy weksla do dnia ich zwrotu, stopę redyskonta 

weksli i koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego wsparcia, a także 

uzupełnić o inne klauzule według swego uznania, w tym klauzulę „bez protestu”, na co Wystawca weksla 

wyraża zgodę.  

Wystawca weksla wyraża zgodę na opatrzenie przez LGD „Krasnystaw PLUS” złożonego weksla datą 

i miejscem płatności według swego uznania, przy jednoczesnym zawiadomieniu Wystawcy weksla listem 

poleconym, który powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przez terminem płatności weksla na adres 

Wystawcy weksla podanym w niniejszej deklaracji wekslowej poniżej:  

…………………………………………………………………. 

W razie zmiany adresu i niezawiadomienia o tym LGD „Krasnystaw PLUS” lub w przypadku zwrotu pisma z 

adnotacją Urzędu Pocztowego „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się”, „adresat przebywa za 

granicą” lub tym podobną zawiadomienie wysłane na adres podany powyżej w deklaracji, uznaje się 

doręczone.  

      

      

                ………………………………………………………… 

                                                                  (czytelny podpis osoby upoważnionej do  wystawienia 

weksla) 

Dane osoby upoważnionej do wystawienia weksla: 
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Imię, nazwisko:   

Seria i nr dowodu osobistego:  

PESEL:  

Imiona rodziców:  

Data i miejsce urodzenia:  

Adres zamieszkania:  

             

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

(czytelny podpis osoby 

upoważnionej do  wystawienia 

weksla) 

 

 

 

 

 

Weksel zostanie zwrócony lub zniszczony na pisemny wniosek Wystawcy weksla po wykonaniu umowy oraz 

wypełnieniu wszelkich zobowiązań Wystawcy weksla określonych w ww. umowie.               
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Załącznik nr 17 do Procedury przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego 

- Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco 

(wzór dla osób fizycznych) 

 

 

DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO 

Jako zabezpieczenie wykonania umowy o powierzenie grantu nr …………………….. z dnia ……………r., zawartej 

w ramach …………………………………………………………………………………………………………..  

w załączeniu składam do dyspozycji LGD „Krasnystaw PLUS”  z siedzibą w Krasnymstawie, ul. Matysiaka 7, 

weksel własny in blanco podpisany przez ………………………………. PESEL: ……………………………….., seria i nr 

dowodu osobistego:………………………….zamieszkałego(ą) w …………………………………,ul………………..., zwanego(ą) 

dalej „Wystawcą weksla”, który LGD „Krasnystaw PLUS”  ma prawo wypełnić w każdym czasie, na kwotę 

przyznanego wsparcia ……………….. PLN (słownie złotych: …………………………….), powiększoną o odsetki w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczone od dnia przekazania środków na konto 

Wystawcy weksla do dnia ich zwrotu, stopę redyskonta weksli  

i koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego wsparcia, a także uzupełnić 

o inne klauzule według swego uznania, w tym klauzulę „bez protestu”, na co Wystawca weksla wyraża 

zgodę.  

Wystawca weksla wyraża zgodę na opatrzenie przez LGD „Krasnystaw PLUS” złożonego weksla datą 

i miejscem płatności według swego uznania, przy jednoczesnym zawiadomieniu Wystawcy weksla listem 

poleconym, który powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przez terminem płatności weksla na adres 

Wystawcy weksla podanym w niniejszej deklaracji wekslowej poniżej:  

…………………………………………………………………. 

W razie zmiany adresu i niezawiadomienia o tym LGD „Krasnystaw PLUS” lub w przypadku zwrotu pisma z 

adnotacją Urzędu Pocztowego „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się”, „adresat przebywa za 

granicą” lub tym podobną zawiadomienie wysłane na adres podany powyżej w deklaracji, uznaje się 

doręczone.  

      

………………………………………………………… 

                                                                  (czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawienia 

weksla) 
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Dane osoby upoważnionej do wystawienia weksla: 

Imię, nazwisko:   

Seria i nr dowodu osobistego:  

PESEL:   

Imiona rodziców:  

Data i miejsce urodzenia:  

Adres zamieszkania:  

             

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

(czytelny podpis osoby 

upoważnionej do  wystawienia 

weksla) 

 

 

 

 

 

 

Jako małżonek wystawcy niniejszego weksla, stosownie do regulacji art. 41 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 

r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) wyrażam zgodę na zaciągnięcie zobowiązania 

wekslowego przez ……………………….., PESEL: ……………………., seria i nr dowodu osobistego: …………………………, 

zamieszkałego/łą w ………………………………….. tytułem zabezpieczenia należytej realizacji umowy o 

powierzenie grantu nr …………………………… z dnia ………………………………. i na prowadzenie egzekucji z majątku 

wspólnego małżonków. 

 

Dane małżonka: 

Imię, nazwisko:  

Seria i nr dowodu osobistego: 
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PESEL:  

Imiona rodziców:   

Data i miejsce urodzenia:  

Adres zamieszkania:   

 

……………………………… 

(czytelny podpis małżonka) 

 

 

Jako poręczyciel weksla własnego in blanco wystawionego przez ……………………….., PESEL: ……………………., 

seria i nr dowodu osobistego: …………………………, zamieszkałego/łą w ………………………………….. oświadczam, 

że wyrażam zgodę na treść powyższej deklaracji, potwierdzając to własnoręcznym podpisem złożonym 

na wekslu. W razie wypełnienia przez 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………weksla 

oczekuję wysłania stosownego zawiadomienia na 7 dni przed terminem płatności pod niżej wskazany adres. 

 

 

Dane poręczyciela:  

Imię, nazwisko:  

Seria i nr dowodu osobistego: 

PESEL:  

Imiona rodziców:   

Data i miejsce urodzenia:  

Adres zamieszkania:   

 

……………………………… 

         (czytelny podpis poręczyciela) 
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Jako małżonek poręczyciela niniejszego weksla, stosownie do regulacji art. 41 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 

1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) wyrażam zgodę na poręczenie weksla 

przez ……………………….., PESEL: ……………………., seria i nr dowodu osobistego: …………………………, 

zamieszkałego/łą w ………………………………….., tytułem zabezpieczenia należytej realizacji umowy o 

powierzenie grantu nr …………………………… z dnia ………………………………. i na prowadzenie egzekucji z majątku 

wspólnego małżonków. 

 

Dane małżonka: 

Imię, nazwisko:  

Seria i nr dowodu osobistego: 

PESEL:  

Imiona rodziców:   

Data i miejsce urodzenia:  

Adres zamieszkania:   

……………………………… 

        (czytelny podpis małżonka poręczyciela) 

 

 

 

Weksel zostanie zwrócony lub zniszczony na pisemny wniosek Wystawcy weksla po wykonaniu umowy oraz 

wypełnieniu wszelkich zobowiązań Wystawcy weksla określonych w ww. umowie.                                                                           

 

 

 

                                                             

 


