
 

................................................................. 
(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 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie ul. 

Ogrodowa 5/7 weksel in blanco z klauzulą „bez protestu” z mojego wystawienia, jako zabezpieczenie 

prawidłowej realizacji umowy pożyczki z dnia …………nr ……………………….…., zwanej dalej „umową pożyczki”, 

zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach przyjętego przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej Programu priorytetowego Czyste powietrze. 

Wystawca weksla in blanco z klauzulą „bez protestu” zobowiązuje się zapłacić sumę wekslową na 

żądanie posiadacza weksla jako pokrycie długu wynikającego z umowy pożyczki. Weksel płatny będzie w 

złotych polskich. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wystawcę zobowiązań wynikających 

z umowy pożyczki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

jest uprawniony do wypełnienia weksla in blanco z klauzulą „bez protestu” 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 pożyczki, należne odsetki oraz koszty dochodzenia należności, wynikających  

z w/w umowy pożyczki. 

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 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o każdej zmianie adresu. W razie niedopełnienia powyższego 

obowiązku, wrażam 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 „bez protestu” oraz ponosi odpowiedzialność za bezwarunkową zapłatę sumy pieniężnej z weksla. 

Weksel podlega zwrotowi Wystawcy po całkowitym wygaśnięciu zobowiązań wynikających z umowy 

pożyczki bezpośrednio do rąk wystawcy lub listem poleconym. 

W przypadku braku możliwości zwrotu Pożyczkobiorcy weksla Pożyczkodawca dokona jego 
komisyjnego zniszczenia, sporządzając stosowny protokół komisyjnego zniszczenia weksla. 

 
 
 

            ................................................................ 
                             data i czytelny podpis wystawcy weksla 

 



 

WEKSEL WŁASNY IN BLANCO 

………………………………………,      dnia ……………………………… 

   /miejsce wystawienia/               /data wystawienia/ 

 

Dnia……………………………………… zapłac …………..…… bez protestu za ten weksel własny na zlecenie 

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

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

sumę ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Umowa o dofinansowanie nr: ……….. 

Płatny w ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 

Potwierdzam, iż podpisy na wekslu i deklaracji wekslowej zostały złożone osobiście w mojej obecności. 

Tożsamość podpisanych osób została potwierdzona dowodem 

osobistym/………………………………………………………………….(inny dokument). 

 

Pieczęć i podpis pracownika WFOŚiGW w Warszawie 

 


