………………………., …………………
miejscowość

data

DEKLARACJA WEKSLOWA
Jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu nr ............................ z dnia
............................. na realizację wniosku o udzielenie grantu nr ..........................................
finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w
domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór,
Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój”
w załączeniu składam/y do dyspozycji Gminy Stare Bogaczowice weksel własny in blanco opatrzony
klauzulą „bez protestu”, który Gmina Stare Bogaczowice ma prawo wypełnić w każdym czasie
w przypadku niedotrzymania warunków ww. umowy do kwoty nie przekraczającej wysokości
przyznanego grantu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi
od dnia przekazania środków na konto Grantobiorcy do dnia jego zwrotu, powiększonego o stopę
redyskonta weksli i inne należne opłaty.
Gmina Stare Bogaczowice ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swego uznania,
zawiadamiając mnie/nas o tym listem poleconym wysłanym co najmniej na 7 dni przed terminem
płatności na podany poniżej adres. Jednocześnie w przypadku zmiany wskazanego poniżej adresu
zobowiązuję się do powiadomienia Gminy Stare Bogaczowice o nowym adresie. Weksel będzie płatny
w ……………….…………… na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Stare Bogaczowice.
Weksel zostanie zwrócony lub zniszczony na pisemny wniosek wystawcy weksla po zakończeniu
okresu trwałości projektu.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Prawa wekslowego i Kodeksu cywilnego.
.........................................................
(Imię i nazwisko/nazwa wystawcy weksla)

.........................................................
.........................................................
(adres wystawcy weksla)

…………………………………………………….
(podpis/y osób upoważnionych do wystawienia weksla)

Tożsamość osób podpisujących deklarację wekslową oraz weksel in blanco została ustalona na
podstawie:
……………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………
(rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości)

Stwierdzam własnoręczność podpisu/ów wystawcy weksla złożonego/ych w mojej obecności:
………………………………………………
(data i podpis pracownika przyjmującego weksel)

Niniejsza deklaracja wekslowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego
jeden egzemplarz otrzymuje Gmina Stare Bogaczowice, a drugi egzemplarz wystawca weksla.

