
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NIERUCHOMOŚCI 



 

Kancelaria GESSEL od ponad 25 lat świadczy 

kompleksowe usługi doradztwa prawnego na 

rzecz krajowych i zagranicznych 

przedsiębiorców oraz osób fizycznych. 

Doradzamy klientom w różnych dziedzinach 

prawa w tym m.in. w nieruchomościach.  

 

Nasze doświadczenie w obszarze nieruchomości 

obejmuje m.in. przeprowadzanie transakcji, 

polegających na badaniu stanu prawnego 

nieruchomości, zarządzaniu procesem 

inwestycyjnym, komercjalizacji, nabywaniu 

i zbywaniu nieruchomości komercyjnych, 

przemysłowych i mieszkaniowych. Doradzamy 

również w projektach dotyczących najmu, 

dzierżawy i kompleksowej obsługi powierzchni 

handlowych, biurowych i usługowych. 

 

Naszymi Klientami są inwestorzy indywidualni 

z kraju i zagranicy oraz inwestorzy instytucjonalni 

– deweloperzy, właściciele nieruchomości, 

fundusze nieruchomości, podmioty finansujące 

inwestycje, firmy budowlane, generalni 

wykonawcy i projektanci oraz zarządcy 

nieruchomości i pośrednicy. 

 

Podczas transakcji dotyczących nieruchomości 

zapewniamy także doradztwo w zakresie 

pokrewnych dziedzin prawa np. dotyczące 

projektów architektonicznych, robót 

budowlanych, spraw pracowniczych, ochrony 

środowiska, postępowań sądowych, praw 

autorskich, fuzji i przejęć, podatków, 

finansowania, kredytów bankowych, pozwoleń 

administracyjnych i spraw korporacyjnych. 

 

Nasze dotychczasowe doświadczenie obejmuje 

obsługę prawną projektów dotyczących 

budownictwa spółdzielczego, kondominiów, 

rezydencji mieszkaniowych, hoteli, obiektów 

przemysłowych i biurowych, magazynów, 

sklepów i centrów handlowych. 

 

Obsługa w zakresie nieruchomości jest 

prowadzona przez zespół prawników Kancelarii 

GESSEL o wieloletnim doświadczeniu w tej 

dziedzinie. 

  



ZAKRES USŁUG 

 

Nasze doradztwo obejmuje wszelkie aspekty 

podatkowe transakcji dotyczących 

nieruchomości. Doradzamy inwestorom, jak 

przeprowadzać transakcje, jak wykorzystać zalety 

spółek celowych, tworzonych na użytek 

przeprowadzenia i sfinansowania transakcji. 

Oferujemy pomoc w: 

 transakcjach nabycia, zbycia, rozbudowy, 

użytkowania i sprzedaży wszelkich typów 

nieruchomości; 

 transakcjach kredytowania, wynajmu 

zwrotnego oraz innych formach 

finansowania przez leasing; 

 projektach dotyczących budownictwa 

spółdzielczego, kondominiów, rezydencji 

mieszkaniowych, hoteli, obiektów 

przemysłowych i biurowych, magazynów, 

sklepów i centrów handlowych; 

 

 

 komercjalizacji obiektów nieruchomości, 

sporządzaniu i negocjacji umów najmu, 

zarządzaniu nieruchomościami; 

 aspektach podatkowych transakcji; 

 ocenie i minimalizacji ryzyka; 

 negocjacjach umów handlowych, umów 

dotyczących prac projektowych, 

inżynieryjnych i wykończeniowych; 

 zagrożeniach, jakie mogą zaistnieć podczas 

realizacji inwestycji (niewypłacalność, spory 

sądowe); 

 uzyskaniu pozwoleń administracyjnych na 

nabycie nieruchomości, pozwoleń na 

budowę i użytkowanie; 

 aspektach prawa ochrony środowiska. 

 

 

  



DOŚWIADCZENIE 
(wybrane przykłady) 

 

           
 

           
 

           
  



ZAUFALI NAM: 

 

  



ALDONA PIETRZAK 

Wspólnik, radca prawny  

 

Ekspert w zakresie prawa spółek, rynku kapitałowego oraz 

nieruchomości. 

Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek, 

przygotowywaniu prospektów emisyjnych, opinii prawnych 

i dokumentów związanych z transakcjami kapitałowymi na 

rynku publicznym oraz programów opcji menedżerskich. 

Doradzała przy transakcjach nieruchomościowych, wsparcia 

prawnego procesu pozyskiwania nieruchomości przez 

deweloperów oraz w branży hotelarskiej. Ponadto posiada 

ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie due 

diligence w tym w obszarze nieruchomości. 

W Kancelarii GESSEL kieruje działem korporacyjnej obsługi 

spółek oraz odpowiada za prace zespołu audytowego 

przygotowującego analizy prawne przedsiębiorstw na 

potrzeby transakcji kapitałowych. 

  

 

 

 

 

 

 

 

+4  8 22 318 69 19 

e-mail: a.pietrzak@gessel.pl 

 



PIOTR SCHRAMM 

Wspólnik, adwokat  

 

Kieruje zarówno działem projektów specjalnych Kancelarii 

GESSEL jak również działem procesowym Kancelarii. 

Reprezentuje podmioty oraz ich zarządy w sporach, 

transakcjach, negocjacjach oraz bieżącej działalności 

biznesowej. 

Specjalizuje się w obsłudze prawnej bieżącego biznesu 

o wysokim stopniu skomplikowania, bieżącym doradztwie 

strategicznym, transakcjach fuzji i przejęć, procesach 

restrukturyzacyjnych, procesach negocjacyjnych, obsłudze 

zagadnień i projektów specjalnych oraz nieruchomościach. 

Wielokrotnie doradzał spółkom z branży budowlanej 

w zakresie nabycia, zbycia, inwestycji, rozbudowy lub 

sprzedaży nieruchomości. 

Ekspert prawa międzynarodowego. Szeroka specjalizacja to 

wynik wieloletniej nauki, pracy i dużego doświadczenia 

w szerokim spektrum działań prawnych i biznesowych.  

 

 

 

 

 

 

 

+4  8 22 318 69 34 

e-mail: p.schramm@gessel.pl 

 



CHRISTIAN SCHMIDT 

Wspólnik, Rechtsanwalt 

Specjalizuje się w obsłudze prawnej inwestycji zagranicznych 

w Polsce oraz w prawie nieruchomości. 

Doradza w szczególności Klientom niemieckojęzycznym 

inwestującym w Polsce oraz firmom polskim realizującym 

transakcje na terenie Niemiec i innych krajów 

niemieckojęzycznych. Posiada doświadczenie w wielu 

obszarach doradztwa prawnego, w tym w zakresie nabycia 

i przejęć polskich przedsiębiorstw przez inwestorów 

zagranicznych oraz inwestycji bezpośrednich w różnych 

gałęziach gospodarki. Kompleksowo doradzał austriackiej 

grupie kapitałowej przy transakcjach nieruchomościowych, 

m.in. przy nabyciu i komercjalizacji dwóch dużych obiektów 

biurowych w Warszawie oraz przy nabyciu centrów 

handlowych w różnych miastach w Polsce. Doradza również 

polskim klientom przy transakcjach nieruchomościowych 

w Niemczech Kieruje zespołem German Desk. 

Jest niemieckim adwokatem (Rechtsanwalt), wpisanym 

również na listę Warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej 

jako prawnik zagraniczny. 

„Zwycięstwo to decyzja.” 

 

 

 

 

 

 

 

+4  8 22 318 69 13 

e-mail: c.schmidt@gessel.pl 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gessel.pl 

 
ul. Sienna 39 

00-121 Warszawa 

tel. +48 22 318 69 01 

mail@gessel.pl 

http://www.gessel.pl/
http://www.gessel.pl/
mailto:mail@gessel.pl

