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Program Priorytetowy Czyste Powietrze  
 

…………………………. 
(imię i nazwisko wystawcy weksla)  

nr PESEL ……………………. 

……………………………..,  

……………………………... 
(adres zamieszkania) 

DEKLARACJA WEKSLOWA 

 
 Ja, niżej podpisana/y wystawca weksla in blanco z klauzulą „bez protestu”, w załączeniu składam do 

dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z siedzibą w, ul. al. 

ks. J. Popiełuszki 41, 25-155 Kielce, nr REGON 260365480, NIP 959-08-32-923,   weksel in blanco z klauzulą „bez 

protestu” z mojego wystawienia, jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy dotacji z dnia 

…………………….. nr …………………. zwanej dalej „umową dotacji”, 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 dotacji. Weksel płatny będzie w złotych polskich. 

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wystawcę zobowiązań wynikających  

z umowy dotacji, Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 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 dotacji, 

należne odsetki oraz koszty dochodzenia należności, wynikających  z w/w umowy dotacji. 

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 Kielcach 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 po zakończeniu okresu trwałości przedsięwzięcia lub odstąpieniu od umowy dotacji, 

chyba że zostanie on przedstawiony do zapłaty w terminie obowiązywania umowy.  

Wyrażam zgodę, aby w przypadku niewykorzystania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Kielcach weksla: 

a) przed zwróceniem mi został pozbawiony mocy prawnej poprzez skreślenie, 

b) w przypadku nieodebrania go przeze mnie w ciągu 3 miesięcy od pisemnego powiadomienia  

o możliwości odbioru weksla, został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach komisyjnie zniszczony.                                      
................................................................ 

                             data i czytelny podpis wystawcy weksla 

  


