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9.05.2021 r. 

PROSPEKT INFORMACYJNY 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZ ĄCE DEWELOPERA 

DANE DEWELOPERA  

Deweloper ASA Development Sp. z o.o. 3 Sp. Komandytowa, wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS 
pod numerem 0000801439.  
Wysokość kapitału wniesionego 12.600.000 zł 
 

Adres Ul. Golikówka 45A, 30-723 Kraków 

 
Nr NIP i REGON 6762570377 384246500 

  

Nr telefonu 
+48 12 357 90 12 

Adres poczty elektronicznej 
biuro@asadevelopmnent.pl 

Numer faksu  

Adres strony internetowej 
dewelopera 

www.asadevelopment.pl 

II. DOŚWIADCZENIE 
DEWELOPERA 

 

HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA 

 

 
ASA Development Sp. z o.o. 3 Sp. Komandytowa to spółka celowa powstała w celu 

realizacji projektu „Solar Garden Myśliwska” na działce 60/5 obr. 19 Kraków – 

Podgórze. 

 

ASA Development Sp. z o.o. (komplementariusz spółki) zrealizował 2 projekty 

deweloperskie w Krakowie: 

- Kamienica Pilotów  (1970m2 PUM) przy ul. Pilotów 29, rozpoczęty na podstawie 

pozwolenia na budowę z 23 czerwca 2015 r, zakończony pozwoleniem na 

użytkowania z dnia 7 grudnia 2017r. 

- Apartamenty Lubostroń przy ul. Lubostroń 22 (2900m2 PUM), rozpoczęty na 

podstawie pozwolenia na budowę z 23 stycznia 2017 r, zakończony pozwoleniem na 



użytkowania z dnia 30 października 2018r. 

Zarząd Spółki tworzą osoby o wieloletnim doświadczeniu na rynku deweloperskim i 

budowlanym w Polsce. Poza projektami wybudowanymi w ramach ASA Development 

inne realizacje obejmują między innymi Osiedle Europejskie w Krakowie, biurowiec 

V.Offices w Krakowie, Angel Wings we Wrocławiu, współbudowa między innymi 

budynków Solvay Park w Krakowie, Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. 
 
 

Czy przeciwko deweloperowi 
prowadzono (lub prowadzi się) 
postępowania egzekucyjne na 
kwotę powyżej 100 000 zł 

Nie 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU 

Adres i nr działki ewidencyjnej 1 Działka 60/5 obr.  19 Kraków – Podgórze 

Nr księgi wieczystej Księga Wieczysta nr KR1P 00353664/6 

Istniejące obciążenia hipoteczne 
nieruchomości lub wnioski o wpis 
w dziale czwartym księgi wieczystej 

Nie ma  

Plan zagospodarowania przestrze-
nnego dla sąsiadujących działek 

Miejscowy plan zagospodarowania „Rejon ulicy Przewóz”, „Płaszowska-Krzywda” i 

„Rejon ulicy Koszykarskiej” 

 

Informacje zawarte w publicznie 
dostępnych dokumentach doty-
czących przewidzianych inwestycji 
w promieniu 1 km od przedmiotowej 
nieruchomości, w szczególności 
o budowie lub rozbudowie dróg, 
budowie linii szynowych oraz 
przewidzianych korytarzach powie-
trznych, a także znanych innych 
inwestycjach komunalnych, w szcze-
gólności oczyszczalniach ścieków, 
spalarniach śmieci, wysypiskach, 
cmentarzach 

1. Planowana budowa miejskiego całorocznego centrum sportów zimowych w 

Krakowie, 1,2 km od działki 

(https://www.krakow.pl/aktualnosci/237029,29,komunikat,powstanie_calorocz

ne_centrum_sportow_zimowych.html 

 

2. Planowana budowa chodnika wzdłuż ulicy Myśliwskiej od ulicy Saskiej do 

ulicy Szczecińskiej 
 

3. Planowana budowa na działce sąsiedniej Działka 60/6 i 60/10 obr.  19 

Kraków – Podgórze budynku wielorodzinnego o zbliżonych parametrach do 

inwestycji Solar Garden Myśliwska (ten sam plan miejscowy i te same 

wymagania) 
 

4. Możliwa rozbudowa istniejącego budynku na działce sąsiedniej Działka 60/8 

obr.  19 Kraków – Podgórze zgodnie z zapisami tego samego planu 

miejscowego  
 
 
LINIE SZYNOWE – działająca już pętla tramwajowa, autobusowa przy ulicy 
Golikówka. 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU 

                                                           
1 Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie. 



Czy jest pozwolenie na budowę 
Tak  

Czy pozwolenie na budowę jest 
ostateczne Tak  

sCzy pozwolenie na budowę jest 
zaskarżone  Nie 

Nr pozwolenia na budowę oraz 
nazwa organu, który je wydał 

Decyzja nr 422/6740.1/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r., wydana z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Krakowa przez Kierownika Referatu  w Wydziale Architektury i 

Urbanistyki 

Planowany termin rozpoczęcia 
i zakończenia prac budowlanych 

Planowane rozpoczęcie budowy 10 maja 2021 r. 

Planowany termin zakończenia budowy 30 kwietnia 2023 r. 

Termin, do którego nastąpi przenie-
sienie prawa własności nierucho-
mości 

30 czerwca 2023 r. 

Opis przedsięwzięcia deweloper-
skiego 

Inwestycja „Solar Garden Myśliwska” składa się z 3 budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, garażem 

podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu mieszkaniowego i zlokalizowanego 

przy ul. Myśliwskiej w Krakowie. Budynki składają się z 5 kondygnacji mieszkalnych 

naziemnych i 1 kondygnacji podziemnej z przeznaczeniem na stanowiska parkingowe, 

komórki lokatorskie i infrastrukturę techniczną 

Sposób pomiaru powierzchni lokalu 
mieszkalnego lub domu jedno-
rodzinnego 

Pomiar powierzchni lokali mieszkalnych po ich wybudowaniu, będzie wykonywany 

zgodnie z normą:     PN – ISO 9836:1997 

Zamierzony sposób i procentowy 
udział źródeł finansowania przed-
sięwzięcia deweloperskiego 

25 % wkład własny 

75% % finansowanie z kredytu udzielonego przez bank 

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 wpłacone przez Nabywcę po otrzymaniu odpisu 
aktu notarialnego umowy przenoszącej na Nabywcę prawo odrębnej własności lokalu 
mieszkalnego w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z 
wyjątkiem obciążeń, na które wyraził zgodę Nabywca.  
4. Stosownie do postanowień art. 59 Prawa bankowego:  
- w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko posiadaczowi rachunku 
środki znajdujące się na rachunku 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 

Uzależnione od wyboru banku 



Harmonogram przedsięwzięcia 
deweloperskiego, w etapach 

1.  ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY: 31.05.2021 
 
2.  STAN ZERO – 100% do: 30.10.2021 (stan zaawansowania do całości 
 inwestycji - 20%) 
- wykopy – 100%     do 30.09.2021 
- płyta fundamentowa – 100%   do 30.10.2021 
- ściany podziemia – 100%    do 30.10.2021 
- zasypy –     100%    do 30.10.2021 
                                                    
3.  STAN SUROWY OTWA3RTY – 100% do 30.06.2022 (stan 
 zaawansowania do całości inwestycji - 40%) 
- konstrukcja ściany nadziemia, stropy - 100% do 15.04.2022 
- konstrukcja i pokrycie dachowe – 100%  do 30.06.2022 
- ścianki działowe – 100%    do 30.06.2022 
 
 
4.  STAN SUROWY ZAMKNIĘTY – 100% do 30.06.2022 (stan 
 zaawansowania do całości inwestycji - 47%) 
- stolarka zewnętrzna  - 100%   do 30.06.2022 
 
5. INSTALACJE – 100%  do 30.04.2023 (stan zaawansowania do 
 całości inwestycji - 74%) 
- instalacje wod. – kan., c.o. – 100%   do 30.04.2023 
- wentylacja mechaniczna – 100%    do 30.04.2023 
- instalacja elektryczna – 100%   do 30.04.2023 
- windy – 100%     do 30.04.2023 
 
6. STAN WYKOŃCZENIOWY – 100% do 15.03.2023 (stan 
 zaawansowania do całości inwestycji - 91%) 
- stolarka wewnętrzna , ślusarka – 100%  do 31.12.2022 
- tynk, okładziny wewn., malowanie – 100%  do 31.12.2022 
- podłoża posadzki – 100%    do 15.03.2023 
 
7. ROBOTY ZEWNĘTRZNE – 100% do 30.04.2023 (stan 
 zaawansowania do całości inwestycji - 100%) 
- elewacje – 100%     do 31.12.2022 
- drogi, chodniki, ukształtowanie terenu – 100%  do 30.04.2023 
- przyłącza do sieci – 100%    do 31.03.2023 
 

 

Dopuszczenie waloryzacji ceny 
oraz określenie zasad waloryzacji 

Wpłaty dokonywane przez nabywców lokali mieszkalnych i usługowych nie podlegają 

waloryzacji 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ 

Należy opisać na jakich warunkach 
można odstąpić od umowy 
deweloperskiej 

1. Nabywca ma prawo odst ąpić od umowy deweloperskiej, je żeli  
a) umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 

Ustawy Deweloperskiej, 
b) informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami 

zawartymi w prospekcie informacyjnym za wyjątkiem zmian, na które 
Nabywca wyraził zgodę; 

c) Deweloper nie doręczył Nabywcy prospektu informacyjnego wraz z 
załącznikami stosownie do wymogów Ustawy Deweloperskiej 

d) informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na 
podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem 
faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej, 

e) prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, 
nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego 
stanowiącego załącznik do Ustawy Deweloperskiej 

f) z powyższych przyczyn Nabywca może odstąpić w terminie 30 dni od dnia 
podpisania umowy deweloperskiej 

g) w przypadku nie zawarcia przez Dewelopera umowy końcowej  w terminie 
wskazanym w umowie deweloperskiej, po uprzednim wyznaczeniu 
Deweloperowi przez Nabywcę dodatkowego 120 –dniowego terminu do 
zawarcia umowy końcowej., 

h) w wyniku powykonawczego obmiaru powierzchni lokalu mieszkalnego okaże 



się, że różnica powierzchni rzeczywistej do tej określonej w umowie 
deweloperskiej jest większa niż ± 2 % (dwa procent). Odstąpienie takie 
będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn, za które żadna ze stron nie 
ponosi odpowiedzialności, 

i) Strony postanawiają, że w przypadku gdy po dniu zawarcia umowy 
deweloperskiej stawki podatku od towarów i usług VAT zostaną zwiększone 
lub zmniejszone, jak również w razie wprowadzenia innych podatków 
obrotowych bądź świadczeń publicznoprawnych o charakterze 
cenotwórczym, lub w razie przyjęcia czy to na skutek zmiany przepisów o 
podatku VAT, czy takiej, a nie innej ich interpretacji, że udział w 
nieruchomości wspólnej powinien być opodatkowany inną stawką podatku niż 
sam lokal, w tym w szczególności w zakresie wynagrodzenia za prawo do 
wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej związanej z 
lokalem, o ile Spółka wystąpi o podwyższenie lub obniżenie ceny za lokal – to 
strony w drodze indywidualnych negocjacji uzgodnią wpływ tych zmian na 
wysokość cen brutto. Jeżeli negocjacje te nie doprowadzą do zawarcia 
porozumienia, każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od umowy 
deweloperskiej. Odstąpienie takie będzie traktowane jako dokonane z 
przyczyn, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Deweloper ma prawo odst ąpić od umowy deweloperskiej, je żeli:  
a) Nabywca będzie pozostawał w opóźnieniu w zapłacie którejkolwiek z 

płatności na poczet ceny sprzedaży wynikającej z umowy deweloperskie o co 
najmniej 31 (trzydzieści jeden) dni, pomimo wyznaczenia mu przez 
Dewelopera dodatkowego 30 dniowego terminu na zapłatę zaległych 
należności – chyba że niespełnienie przez Nabywcę płatności jest 
spowodowane działaniem siły wyższej, 

b) Nabywca nie stawi się do odbioru Lokalu lub podpisania umowy końcowej, 
pomimo dwukrotnego doręczenia mu wezwania w formie pisemnej w odstępie 
co najmniej 60 dni – chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane 
działaniem siły wyższej, 

c) Nabywca pomimo stawiennictwa do zawarcia umowy końcowej bezzasadnie 
odmówi jej zawarcia, w tym odmówi udzielenia w niej zgód, pełnomocnictw 
lub zaciągnięcia zobowiązań, co do których udzielenia zobowiązał się w 
umowie deweloperskiej. 
 

W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy deweloperskiej, płatności 
na poczet ceny określonej w umowie deweloperskiej, podlegały będą zwrotowi na 
rzecz Nabywcy w nominalnej wysokości w terminie do 30 (trzydzieści) dni od dnia 
odstąpienia, pod warunkiem udzielenia zgody Nabywcy na wykreślenie roszczenia o 
zawarcie umowy końcowej/wybudowanie budynku wyodrębnianie i przeniesienie 
własności lokalu mieszkalnego oraz ewentualnie roszczenia o sprzedaż udziału w 
lokalu użytkowym – o ile roszczenie to takich udziałów będzie dotyczyć, w formie z 
podpisem notarialnie poświadczonym. 

 

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: 

Po wpłacie przez klienta 100% ceny lokalu mieszkalnego na rachunek bankowy dewelopera wskazany w umowie 
deweloperskiej, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie oddział Liszki, finansujący przedsięwzięcie deweloperskie, w 
ramach którego realizowane jest zadanie inwestycyjne objęte niniejszym prospektem, na pisemny wniosek Dewelopera 
wyrazi zgodę na bezobciążeniowe zwolnienie z hipoteki danego lokalu mieszkalnego w celu umożliwienia zawarcia 



aktu notarialnego przenoszącego prawo własności do danego lokalu mieszkalnego z Dewelopera na Nabywcę. 

W biurze sprzedaży firmy, w Krakowie przy ul. Myśliwskiej można zapoznać się z: 
1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 
2) aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego; 
3) kopią pozwolenia na budowę – stan obecny w trakcie procedury wydania decyzji pozwolenia na budowę; 
4) projektem architektoniczno-budowlanym: 

 

CZĘŚĆ INDYWIDUALNA 

Cena m2 powierzchni lokalu miesz-
kalnego lub domu jednorodzinnego 

      

Określenie położenia oraz istotnych 
cech domu jednorodzinnego 
będącego przedmiotem umowy 
deweloperskiej lub budynku w któ-
rym ma znajdować się lokal miesz-
kalny będący przedmiotem umowy 
deweloperskiej 

Opis techniczny budynku stanowi załącznik do niniejszego prospektu 

liczba lokali w budynku 157 lokale mieszkalne 

liczba miejsc garażowych i posto-
jowych 


 

172 miejsc garażowych w garażu 

podziemnym, 16 miejsca postojowe 

zewnętrzne 

dostępne media w budynku Prąd, Woda, MPEC 

dostęp do drogi publicznej Ulica Myśliwska 

Określenie usytuowania lokalu 
mieszkalnego w budynku, jeżeli 
przedsięwzięcie deweloperskie 
dotyczy lokali mieszkalnych 

Plan lokalu mieszkalnego wraz z zaznaczoną jego lokalizacją stanowi załącznik do 

niniejszego prospektu 

Określenie powierzchni i układu 
pomieszczeń oraz zakresu 
i standardu prac wykończeniowych, 
do których wykonania zobowiązuje 
się deweloper 

Plan lokalu mieszkalnego wraz z zaznaczoną jego lokalizacją stanowi załącznik do 

niniejszego prospektu 

 
podpis Dewelopera 

 

   

Załączniki: 
1. Plan lokalu mieszkalnego wraz z rzutem kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego. 
2. Wzór umowy deweloperskiej. 
3. Opis techniczny budynku. 


