
 

 
„Moja działalność gospodarcza” 

projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
DEKLARACJA WEKSLOWA 

 
Ja niżej podpisany zamieszkały ………………………………………….…….…………. legitymujący 

się dowodem osobistym seria ..…..…. nr ………....…. , PESEL ……….…..…...…….. oświadczam, 

że z tytułu umowy zawartej z Powiatem Gołdapskim - Starostwem Powiatowym w Gołdapi w dniu 

……………….……….. nr …………….……. o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej w załączeniu składam do dyspozycji Powiatu Gołdapskiego – 

Starostwa Powiatowego w Gołdapi weksel z mojego wystawienia, jako zabezpieczenie prawidłowej 

realizacji ww. umowy. 

Powiat Gołdapski – Starostwo Powiatowe w Gołdapi ma prawo wypełnić ten weksel w każdym 

czasie, w przypadku naruszenia warunków ww. umowy na sumę odpowiadającą aktualnej wysokości 

mojego zobowiązania wobec Powiatu Gołdapskiego – Starostwa Powiatowego w Gołdapi z tytułu nie 

wykonania lub nienależytego wykonania umowy wraz z odsetkami i innymi należnościami oraz 

weksel ten opatrzyć datą wystawienia, datą płatności według swego uznania, miejscem płatności w 

Gołdapi, klauzulą „bez protestu”, oraz określić płatność na zlecenie Powiatu Gołdapskiego – 

Starostwa Powiatowego w Gołdapi zawiadamiając mnie o wypełnieniu weksla listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru pod wskazanym wyżej adresem.  

List ten powinien być wysłany przynajmniej na 14 dni przed terminem płatności weksla. Dwukrotne 

awizo pod wskazanym adresem będzie uważane za skuteczne doręczenie listu. Zobowiązuję się do 

informowania Powiatu Gołdapskiego – Starostwa Powiatowego w Gołdapi o każdorazowej zmianie 

adresu z tym skutkiem, że list skierowany według ostatnich danych i pod ostatnio znany adres będzie 

uważany za skutecznie doręczony.  

Jednocześnie zobowiązuję się zapłacić sumę wekslową bez protestu na żądanie Powiatu Gołdapskiego 

– Starostwa Powiatowego w Gołdapi jako pokrycie długu wynikającego z wymienionej wyżej umowy 

- jej niewykonania lub nienależytego jej wykonania.  

Niniejsza deklaracja wekslowa jest bezwarunkowa i nieodwołalna, a wygasa jedynie w przypadku, 

gdy warunki umowy zostaną dotrzymane. Weksel zostanie zwrócony po wygaśnięciu ww. umowy. 

Po wygaśnięciu zabezpieczonej wierzytelności wystawca weksla zostanie pisemnie wezwany przez 

Powiat Gołdapski – Starostwo Powiatowe w Gołdapi do odebrania weksla. Jednocześnie wystawca 

weksla wyraża zgodę na zniszczenie weksla w przypadku nieodebrania go we wskazanym 

w wezwaniu terminie.  

…………….…………….……... 
(miejscowość, data) 

…………………………………… 
(czytelny podpis wystawcy weksla) 

 
Potwierdzam własnoręczność podpisu Pana/i/   .......................................................................... 
               

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

(podpis i pieczęć potwierdzającego) 


