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„Nieruchomości są bardzo ciekawym obszarem praktyki zawodowej. Oczy-

wiście pod względem stricte prawnym – ze względu choćby na mnogość 

zagadnień czy dynamikę zmian zachodzących na rynku – ale również eko-

nomicznym czy socjologicznym. Jak to się dzieje, że skutecznie wspieramy 

naszych Klientów? – Zapewniamy im nasze pełne zaangażowanie, gwaran-

tujemy ciężką pracę i doświadczenie. I indywidualne podejście, szyjąc na-

sze usługi na miarę. A wyczucie biznesowe będące wypadkową wspomnia-

nych cech oraz sznyt GESSEL dopełniają całości. Może dlatego tak dobrze 

czujemy się w trakcie negocjacji…” 

Maciej Boryczko 

managing associate, radca prawny 

Szef praktyki Prawa Nieruchomości

 

 

  

https://gessel.pl/zespol/maciej-boryczko/
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Kancelaria GESSEL od 25 lat świadczy kom-

pleksowe usługi doradztwa prawnego na 

rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębior-

ców oraz osób fizycznych. Doradzamy klien-

tom 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. 
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Naszymi Klientami są inwestorzy 

indywidualni i instytucjonalni z kraju i 

zagranicy, w tym najemcy, wynajmujący, 

deweloperzy, właściciele nieruchomości, 

fundusze nieruchomości, podmioty 

finansujące inwestycje, firmy budowlane, 

generalni wykonawcy. Oferujemy pomoc w 

całym procesie związanym z realizacją 

przedsięwzięć w obszarze 

nieruchomościowym, a także w wybranych 

jego wycinkach, np.: 

▪ transakcjach nabycia, zbycia, rozbudowy, 

użytkowania i sprzedaży wszelkich typów 

nieruchomości; 

▪ umowach najmu i dzierżawy; 

▪ działalności hotelarskiej; 

 

▪ transakcjach związanych z finansowaniem 

nieruchomości; 

▪ komercjalizacji obiektów 

nieruchomościowych 

▪ nieruchomościowych projektach specjalnych; 

▪ aspektach podatkowych; 

▪ zagrożeniach, jakie mogą zaistnieć podczas 

realizacji inwestycji (niewypłacalność, spory 

sądowe), ocenie i minimalizacji ryzyka; 

▪ uzyskaniu pozwoleń administracyjnych 

na nabycie nieruchomości, pozwoleń 

na budowę i użytkowanie; 

▪ aspektach prawa ochrony środowiska. 
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MACIEJ BORYCZKO 

managing associate, radca prawny  

 

Szef praktyki Prawa Nieruchomości w Kancelarii GESSSEL 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz 

krajowych i międzynarodowych inwestorów obejmujące 

szeroki zakres projektów, w tym w obszarze 

nieruchomościowym.  

Doradzał klientom w najbardziej wymagających  

i skomplikowanych procesach, polegających m.in. na zbyciu  

i nabyciu nieruchomości, najmu i dzierżawy, finansowaniu 

projektów nieruchomościowych, ich rewitalizacji  

i komercjalizacji.  

Zajmuje się szacowaniem i mitygowaniem ryzyk związanych  

z otaczającymi go procesami, był zaangażowany  

w przeprowadzenie ponad 100 badań typu due diligence, 

którego przedmiotem niemal zawsze były wątki 

nieruchomościowe. Specjalizuje się także w zagadnieniach 

korporacyjnych i transakcjach typu M&A.  

 

 

 

 

 

 

 

+4  8 22 318 69 14 

e-mail: m.boryczko@gessel.pl 
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