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CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA 

 

DANE DEWELOPERA 

Deweloper WIELICZKA PARK SP.Z O.O. 

KRS 6751587813 

dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) 

Adres UL. MOGILSKA 11 /16 

31-542 Kraków 

(adres lokalu przedsiębiorstwa) 

Nr NIP i REGON (NIP) (REGON) 

675-158-78-13  36688896700000 

Nr telefonu 
123 127 123 

Adres poczty elektronicznej 
biuro@janiaconstruction.pl 

Nr faksu 
BRAK 

Adres strony internetowej 

dewelopera 

www.janiaconstruction.pl 

www.wieliczkapark.pl 

http://www.janiaconstruction.pl/
http://www.wieliczkapark.pl/
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II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA 

 

HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA 

 

 

 

Firma Jania Investment Center Sp. z o.o. zrealizowała inwestycję pn.: 

1. „Nowe Zarabie” przy ul. Zdrojowej w Myślenicach, tj. osiedle budynków mieszkalnych dwulokalowych 
(18 lokali mieszkalnych) w zabudowie bliźniaczej. Lokale mają powierzchnię od 67,45 m2 do 74,53 m2. 
Do każdego przynależy taras. 
 

        
 

„Nowe Zarabie”, ul. Zdrojowa 52 

 

2.  „VIA Apartamenty” tj. budynek mieszkalno- usługowy z podziemnym garażem oraz komórkami 
lokatorskimi. 
 

        
 

„VIA APARTAMENTY” , ul. Piłsudskiego 43 
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Firma „Jania Construction” do tej pory zrealizowała przedsięwzięcie deweloperskie: 

1. „Parkowe Zarabie”. Jest to zamknięte osiedle dziesięciu domów w zabudowie bliźniaczej 

położonych na Zarabiu, w odległości ok. 20 m od parku. Dwukondygnacyjne lokale mieszkalne 

mają powierzchnię ok. 103 m2, do których przynależy taras oraz część ogrodowa. 

2. „Słoneczne Krzyszkowice”. Zamknięte osiedle pięciu lokali mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej                        

w miejscowości Krzyszkowice, gm. Myślenice. Są to lokale dwukondygnacyjne o powierzchni ok. 

77,27 m2, do których przynależy taras oraz część wspólna dla mieszkańców. 

3. „Osada Bugaj” w miejscowości Jawornik, gm. Myślenice, tj. zamknięte osiedle budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych (6 budynków) z miejscem garażowym. Domy mają powierzchnię 

108,32 m2. Do każdego przynależy taras oraz część ogrodowa. 

4. „Osiedle Klonowe” w miejscowości Osieczany, gm. Myślenice, tj. kameralne osiedle czterech 

lokali mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej z częścią ogrodową oraz miejscami postojowymi. 

Lokale o powierzchni 77,40 m2. 

5. „Osiedle Zamkowe” w miejscowości Dobczyce. Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny z 

częścią usługową, tarasem zlokalizowanym na dachu budynku oraz komórkami lokatorskimi w 

podziemiu. W budynku znajdują się 22 lokale mieszkalne o pow. 38,5 – 54 m2. 
 

 

                        
                                           

Ad. 1 Myślenice ul. Malinowa 
 

                   
 

Ad. 2 „Słoneczne Krzyszkowice”, gm. Myślenice 
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Ad. 3 „Osada Bugaj” Jawornik, gm. Myślenice 
 
 

 
 
 
 

                   
 

Ad. 4 „Osiedle Klonowe” Osieczany, gm. Myślenice 
 
 
 
 
 

 
 

                  
 

Ad. 5 „Osiedle Zamkowe” w miejscowości Dobczyce 
 
 
Firma Jania Construction Sp. z o.o. obecnie realizuje inwestycję pn. „Mała Manufaktura” oraz „Duża 
Manufaktura” w miejscowości Myślenice. Są to budynki mieszkalne wielorodzinne z częścią usługową.  
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 „Mała Manufaktura” Myślenice, gm. Myślenice 
 

                   
 

 „Duża Manufaktura” Myślenice, gm. Myślenice 
 
 

Czy przeciwko deweloperowi 

prowadzono (lub prowadzi się) 

postępowania egzekucyjne na 

kwotę powyżej 100 000 zł 

Przeciwko deweloperowi NIE prowadzi się ani NIE prowadzono 

takiego postępowania 
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III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU 

Adres i nr działki ewidencyjnej Czarnochowice, obręb ewidencyjny 4,  

działki ewidencyjne nr:  

227, 228/1, 229, 230, 231/2, 231/1, 232, 234, 

Nr księgi wieczystej KR1I/00036333/2 

Istniejące obciążenia hipoteczne 

nieruchomości lub wnioski o wpis 

w dziale czwartym księgi wieczystej 

Wpis hipoteki umownej łącznej do kwoty 44.568.886,38. (czterdzieści cztery 

miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć 

złotych) na zabezpieczenie wierzytelności o zwrot kredytów, roszczeń o 

odsetki oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne, w tym opłat i prowizji z 

umowy kredytowej nr U0003358492402 oraz umowy kredytowej nr 

U0003358496168 z dnia 15.04.2019r., na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w 

Warszawie. 

W przypadku braku księgi 

wieczystej informacja o powierzchni 

działki i stanie prawnym 

nieruchomości 

Nie dotyczy 

Plan zagospodarowania 

przestrzennego dla sąsiadujących 

działek 

Przeznaczenie w planie 

230,231/1,231/2,229  

12MW, 13MW – tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 

KDW – drogi wewnętrzne 

5KDG – publiczne drogi klasy głównej 

26U – tereny zabudowy usługowej 

 

228/1 

12MW, 13MW – tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 

KDW – drogi wewnętrzne 

5KDG – publiczne drogi klasy głównej 

26U, 27U – tereny zabudowy 

usługowej 

 

227  

12MW, 13MW – tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 

KDW – drogi wewnętrzne 

5KDG – publiczne drogi klasy głównej 

26U, 27U – tereny zabudowy 

usługowej, 

Dopuszczalna wysokość zabudowy 16 m 

Dopuszczalny procent trwałego 

zainwestowania 
Max. 60% 
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Informacje zawarte w publicznie 

dostępnych dokumentach 

dotyczących przewidzianych 

inwestycji w promieniu 1 km od 

przedmiotowej nieruchomości, w 

szczególności o budowie lub 

rozbudowie dróg, budowie linii 

szynowych oraz przewidzianych 

korytarzach powietrznych, a także 

znanych innych inwestycjach 

komunalnych, w szczególności 

oczyszczalniach ścieków, 

spalarniach śmieci, wysypiskach, 

cmentarzach 

Według najlepszej wiedzy dewelopera w promieniu 1 km od lokalizacji 

przedmiotowej inwestycji nie projektuje się inwestycji publicznych, 

infrastrukturalnych lub innych mogących mieć niekorzystny wpływ na 

bezpośrednie otoczenie. 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU 

Czy jest pozwolenie na budowę 
TAK NIE 

Czy pozwolenie na budowę jest 

ostateczne 
TAK NIE 

Czy pozwolenie na budowę jest 

zaskarżone TAK NIE 

Nr pozwolenia na budowę oraz 

nazwa organu, który je wydał 

DECYZJA NR. 1289.2021 

z dnia 16.06.2021 

Starosta Powiatu Wieliczka 

Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka 

 

Planowany termin rozpoczęcia 

i zakończenia prac budowlanych 

Termin rozpoczęcia – III kwartał 2021 

Termin zakończenia – I kwartał 2023 

Termin, do którego najdalej nastąpi 

przeniesienie prawa własności 

nieruchomości 
I kwartał 2023 

Opis przedsięwzięcia 

deweloperskiego Liczba budynków 

Dwa budynki  mieszkalne  

wielorodzinny            z parkingiem 

podziemnym  

Rozmieszczenie ich na 

nieruchomości (należy podać 

minimalny odstęp pomiędzy 

budynkami) 

Nie dotyczy 

Sposób pomiaru powierzchni lokalu 

mieszkalnego lub domu jedno-

rodzinnego 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa                       

i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego 

Zamierzony sposób i procentowy 

udział źródeł finansowania 

przedsięwzięcia deweloperskiego 

25 % - środki własne 

75 % - kredyt obrotowy dla deweloperów 

W następujących instytucjach finansowych: 

Alior Bank S.A. 

Środki ochrony nabywców Bankowy rachunek powierniczy 

służący gromadzeniu środków 

nabywcy 

zamknięty 

 
gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, 

w razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie 

Główne zasady funkcjonowania 

wybranego rodzaju zabezpieczenia 

środków nabywcy 

1. Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy służyć będzie do 
gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych powierzonych 
przez Nabywcę na podstawie umowy deweloperskiej. 
2. Nabywca będzie posiadał indywidualny numer rachunku. 
3. Bank wypłaci Deweloperowi środki pieniężne zgromadzone na  
indywidualnym rachunku po przeniesieniu na Nabywcę prawa 
własności lokalu mieszkalnego. 
4. Stosownie do postanowień art. 59 Prawa bankowego: 
- w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko 
posiadaczowi rachunku środki znajdujące się na rachunku 
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powierniczym nie podlegają zajęciu, 
- w razie ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku środki pieniężne  
znajdujące się na rachunku powierniczym podlegają wyłączeniu                   
z masy upadłości, 
- w przypadku śmierci posiadacza rachunku zgromadzone na rachunku  
powierniczym kwoty nie wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku.  
5. Bank na żądanie Nabywcy informuje Nabywcę o dokonanych 
wpłatach i wypłatach. 
6. Koszty prowadzenia rachunku powierniczego obciążają Dewelopera 

Nazwa instytucji zapewniającej 

bezpieczeństwo środków nabywcy Alior Bank S.A. 

Harmonogram przedsięwzięcia 

deweloperskiego, w etapach 

Roboty przygotowawcze 

Stan zerowy 

Stan surowy otwarty 

Stan surowy zamknięty 

Stan deweloperski 

Infrastruktura 

10%     20.07.2021r. 

15%     15.10.2021r.   

23%     22.05.2022r. 

20%     15.11.2022r. 

15%     16.11.2022r. 

17%     20.02.2023r. 

Dopuszczenie waloryzacji ceny 

oraz określenie zasad waloryzacji 

Cena określona w umowie deweloperskiej nie podlega waloryzacji. 

Całkowita cena sprzedaży określona w umowie deweloperskiej może 

ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki 

podatku VAT lub zmiany całkowitej powierzchni użytkowej lokalu 

zgodnie z pkt VI umowy deweloperskiej. 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ 

Należy opisać na jakich warunkach 

można odstąpić od umowy 

deweloperskiej 

Zgodnie z przepisami Rozdziału 7 ustawy z dnia 16 września 2011 r.           

o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego (Dz. U. nr 232 poz. 1377) i pkt. XII oraz XIV umowy 

deweloperskiej. 

INNE INFORMACJE 

Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego 
działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane 
przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części 
w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego — na bezobciążeniowe wyodrębnienie 
lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności 
nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego 
stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania 
z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: 

Nie dotyczy 

Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy 

deweloperskiej z: 

1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 

2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru 

Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

3) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę 

celową — sprawozdaniem spółki dominującej; 

4) projektem architektoniczno-budowlanym: 

 
Z DOKUMENTAMI WSKAZANYMI POD NUMEREM 1 - 4 MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W BIURZE 
SPRZEDAŻY INWESTCYJI PROWADZONYM PRZEZ: 
iHOME NIERUCHOMOŚCI, PIŁSUDSKIEGO 43, 32-400 MYŚLENICE 
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CZĘŚĆ INDYWIDUALNA 

  

Cena m2 powierzchni lokalu 

mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego 

            zł/m2 

Określenie położenia oraz istotnych 

cech domu jednorodzinnego 

będącego przedmiotem umowy 

deweloperskiej lub budynku w 

którym ma znajdować się lokal 

mieszkalny będący przedmiotem 

umowy deweloperskiej 

Liczba kondygnacji 5 

Technologia wykonania wg załącznika nr 3 

Standard prac wykończeniowych 

w części wspólnej budynku 

i terenie wokół niego, stanowiącym 

część wspólną nieruchomości 

wg załącznika nr 4 

Liczba lokali w budynkach 85 lokali mieszkalnych 

Liczba miejsc garażowych                     

i postojowych  

52 miejsc postojowych w garażu 

podziemnym 

33 miejsc postojowych naziemnych 

Dostępne media w budynku Instalacja wodno-kanalizacyjna, CO, 

elektryczna, gazowa, teletechniczna. 

Dostęp do drogi publicznej TAK 

Określenie usytuowania lokalu 

mieszkalnego w budynku, jeżeli 

przedsięwzięcie deweloperskie 

dotyczy lokali mieszkalnych 

Piętro     Lokal mieszkalny nr                                    

Określenie powierzchni i układu 

pomieszczeń oraz zakresu 

i standardu prac wykończeniowych, 

do których wykonania zobowiązuje 

się deweloper 

Powierzchnia lokalu       m2 

 

Układ pomieszczeń: wg załącznika nr 1 

 

Standard wykończenia wg załącznika nr 4  

Określenie numeru miejsca 

postojowego przynależącego do 

lokalu mieszkalnego  

Miejsce postojowe: BRAK 

 

     

     
Załączniki:   

                                                         Podpis dewelopera lub osoby uprawnionej  

1. Rzut lokalu                                     reprezentacji oraz pieczęć firmowa 

2.             Mapa z projektem zagospodarowania działki 

3.   Technologia wykonania inwestycji 

4.  Standard prac wykończeniowych części wspólnych 

5.  Wzór umowy deweloperskiej 


