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„Nieruchomości są bardzo ciekawym obszarem praktyki zawodowej. Oczy-

wiście pod względem stricte prawnym – ze względu choćby na mnogość za-

gadnień czy dynamikę zmian zachodzących na rynku – ale również ekono-

micznym czy socjologicznym. Jak to się dzieje, że skutecznie wspieramy na-

szych Klientów? – Zapewniamy im nasze pełne zaangażowanie, gwarantu-

jemy ciężką pracę i doświadczenie. I indywidualne podejście, szyjąc nasze 

usługi na miarę. A wyczucie biznesowe będące wypadkową wspomnianych 

cech oraz sznyt GESSEL dopełniają całości. Może dlatego tak dobrze czu-

jemy 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 blisko 30 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. badanie stanu prawnego 

nieruchomości, zarządzanie procesami 

inwestycyjnymi, komercjalizację, nabywanie 

i zbywanie nieruchomości komercyjnych, 

przemysłowych i mieszkaniowych. Doradzamy 

również w projektach dotyczących najmu, dzierżawy 

i kompleksowej obsługi powierzchni handlowych, 

biurowych i usługowych. 

 

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  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     na-

jemcy, wynajmujący, deweloperzy,            właści-

ciele nieruchomości, fundusze nieruchomości, 

podmioty finansujące inwestycje, firmy budow-

lane, generalni wykonawcy.     

 

Oferujemy pomoc w całym procesie związanym 

z realizacją przedsięwzięć w obszarze nierucho-

mościowym, a także w wybranych jego wycin-

kach, 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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ZAUFALI NAM:  
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MACIEJ BORYCZKO 

managing associate, radca prawny  

Kieruje praktyką Prawa Nieruchomości w Kancelarii GESSSEL 

Specjalizuje się w kompleksowej i dynamicznej obsłudze prawnej 

wszelkich zagadnień i procesów nieruchomościowych 

interesariuszy rynku – deweloperów, wynajmujących, najemców, 

kredytodawców i kredytobiorców, zbywców i nabywców 

nieruchomości. 

Kilkunastoletnie doświadczenia w związku z zaangażowaniem w 

projekty interdyscyplinarne, na styku praktyki M&A, korporacyjnej 

oraz podatkowej pozwalają na szersze podejście do 

analizowanych wyzwań w obszarze nieruchomościowym. Dobre 

wyczucie biznesu i pragmatyczne podejście – szczególnie w 

negocjacjach – daje przewagę, a w konsekwencji – większe szanse 

osiągnięcia celu. 

Ponadto specjalizuje się we wszechstronnym doradztwie 

korporacyjnym, transakcjach typu M&A, wsparciem klientów 

w postępowaniach sądowych i sporach korporacyjnych. 

Wielokrotnie kierował zespołami przygotowującymi analizy typu 

due diligence. 

+4  8 22 318 69 14 

e-mail: m.boryczko@gessel.pl 
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