
DEKLARACJA WEKSLOWA 
 

 
 

zawarta w Pabianicach dnia …………………. 

pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą 95-200 Pabianice ul. 

Warzywna 3 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS, numer rejestru 

przedsiębiorców:0000259389, NIP:7311937882 REGON:100203668, wysokość kapitału 

zakładowego:  114 050 000,00 zł 

reprezentowaną przez: 
 
………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Remitentem 
 

a 

 

……………………..zamieszkałą w Pabianicach, ul. ……………………., legitymującą się 

dowodem osobistym nr…………………………………..……………..… wydanym przez 

…………………………………………………………………………… z terminem ważności 

do ……………………………… zwaną dalej Wystawcą weksla. 

 

§ 1 

Przedmiotem deklaracji jest sposób w jaki Remitent wypełni weksel własny in blanco bez 

protestu wystawiony na zabezpieczenie sumy wierzytelności wynikającej z umowy numer 

……………. zawartej w Pabianicach dnia ……………………….. pomiędzy Remitentem a 

Wystawcą weksla. 

 

 

§ 2 

1. Remitent ma prawo wpisać sumę wekslową w wysokości zobowiązania wnikającego z 

ww. umowy pomniejszonego odpowiednio o wpłaty dokonane na poczet tego 

zobowiązania oraz powiększonego o odsetki umowne należne w dacie płatności 

weksla oraz koszty postępowania sądowego. 



2. Remitent jako dzień płatności weksla wpisze dzień następujący po 14 dniach od daty 

wymagalności wierzytelności z tytułu ww. umowy. 

3. Remitent jako miejsce płatności wpisze miejsce swojej siedziby właściwej w dniu 

płatności weksla. 

4. Remitent w miejsce osoby, na której rzecz ma nastąpić zapłata wpisze siebie. 

5. Remitent jako dzień wystawienia weksla wpisze dzień następujący po dniu 

wymagalności wierzytelności z tytułu ww. umowy. 

 

§ 3 

Wystawca weksla oświadcza, że oddał do dyspozycji Remitenta weksel własny In blanco bez 

protestu. 

 

§ 4 

1. W przypadku gdy Wystawca weksla spłaci Remitentowi całą sumę wierzytelności z 

tytułu umowy, o której mowa w § 1 niniejszej deklaracji Remitent zwróci Wystawcy 

weksel, o którym mowa w § 1 niniejszej deklaracji.  

2. Wystawca w ciągu 30 dni od wpłaty ostatniej raty wierzytelności odbierze weksel od 

Remitenta. 

3. Jeśli w wyżej wymienionym terminie weksel nie zostanie odebrany od Remitenta, 

Remitent dokona komisyjnego zniszczenia weksla: 

- do 30 lipca, jeśli wierzytelność została spłacona w pierwszym półroczu, 

- do 30 stycznia następnego roku, jeśli wierzytelność została spłacona w drugim 

półroczu. 

      4. Zniszczenie weksla zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu zniszczenia, który  

          zostanie zarchiwizowany wraz z umową, której dotyczył wystawiony weksel.  

 

§ 5 

 

W sprawach dotyczących niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i prawa 

Wekslowego. 

 

 

…………………………………………   …………………………………… 

                Wystawca weksla                                                                        Remitent 


