
LEGAL DUE DILIGENCE
Dobry start inwestycji budowlanych



CEL ANALIZY LDD

Głównym celem przeprowadzenia 
Legal Due Diligence (LDD) jest
zweryfikowanie, czy wstępnie uzyskane
informacje dotyczące terenu inwestycji
znajdują potwierdzenie w stanie
faktycznym i prawnym oraz czy inwestycja
będzie mogła zostać zrealizowana zgodnie
z początkowymi założeniami.



KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

- bezpieczeństwo prawne transakcji – w zakresie nabycia 
  nieruchomości i prowadzenia związanej z nią inwestycji
- podstawa do negocjacji ceny nieruchomości
- podjęcie decyzji na bardzo wczesnym etapie inwestycji co do jej
  opłacalności i możliwości realizacji w oczekiwanym kształcie
- oszacowanie zakresu potrzeb i czasu realizacji oraz wskazanie
  dalszych potrzebnych działań
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Przedmiot analizy w ramach Legal Due Diligence jest określany przez zlecającego. Determinują

go zależne od konkretnego projektu cele sporządzania LDD, rodzaj inwestycji i oczekiwania

w ramach planowanej realizacji.  Każdorazowo jednak badanie obejmuje takie elementy jak:

ZAKRES LDD



Opis wyników badań nad stanem faktycznym 
i prawnym nieruchomości.

STAN NIERUCHOMOŚCI

Odniesienie do przepisów i dokumentacji
potwierdzających wyniki raportu.

POSTAWA PRAWNA

Analiza uzyskanych informacji ze wskazaniem
dostrzeżonych zagrożeń i ryzyka.

WSKAZANIE ZAGROŻEŃ

ZAWARTOŚĆ
RAPORTU
LDD

Wnioski z badań i analiz wraz z określeniem
dalszych potrzebnych działań.

OCENA OGÓLNA



1)  dane faktyczne nieruchomości
2) rodzaj i zakres praw przysługujących do nieruchomości oraz strukturę właścicielska
3) stan prawny wynikający z ksiąg wieczystych - obciążenia nieruchomości, roszczenia
    osób  trzecich (np. spadkobierców), podstawy do wpisu hipotek na rzecz organów
    publicznych
4) stan podziałów geodezyjnych (informacja o stanie podziałów oraz toczących się
    postępowaniach podziałowych)
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Badanie nieruchomości oraz raport będą
obejmować (w zależności od wskazanych przez
Państwa potrzeb):



5) zapisy w ewidencji gruntów oraz ich zgodność z zapisami w księgach wieczystych
6) uwarunkowania wynikające z miejscowej polityki planowania przestrzennego - 
    wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli istnieje),
    studium, decyzje o warunkach zabudowy, inne
7) ograniczenia nałożone przez zapisy planistyczne - obszary chronione prawnie
    (np. Natura 2000, ochrona środowiskowa, archeologiczna lub ze względów
    wojskowych)
8) umowy dotyczące poszczególnych nieruchomości (np. umowy dzierżawy - ich ilość,
     jaki areał obejmują, możliwość ich wypowiedzenia i związane z tym koszty)
9) prawa pierwszeństwa/pierwokupu poszczególnych nieruchomości
10) obecny sposób użytkowania poszczególnych nieruchomości
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11) określenie niezbędnych działań umożliwiających podjęcie realizacji inwestycji 
     o określonych parametrach w odniesieniu do aktualnej sytuacji planistycznej oraz
     własnościowej nieruchomości
12) uzbrojenie nieruchomości (dostęp do mediów)
13) drogi dojazdowe (informacje o jakości, stanie, parametrach technicznych i tonażu
      dróg istniejących, a także informacje o planowanych/projektowanych drogach
      dojazdowych do terenów) 
14) urządzenia melioracyjne dostępne obecnie na terenach - ich lokalizacja, przebieg,
      stan techniczny
15) zadrzewienie (informacje o ilości, rodzaju drzew i krzewów oraz zajmowanej
      powierzchni)
16) informacje dotyczące nieruchomości sąsiadujących mających wpływ 
      na badaną nieruchomość (oraz inne szczegółowo wskazane w zleceniu)
17) kwestie podatków od nieruchomości i inne sprawy podatkowe.
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O NAS

Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem
doświadczonych specjalistów, których
zadaniem jest przygotowanie inwestycji
od momentu wyboru terenu do
rozpoczęcia prac nad projektem
budowlanym.

PROJECT MANAGEMENT
PREDEVELOPMENT



Od 2019 roku w ramach Project Management Group pełni nie tylko rolę team leadera
rozwijającego markę PM Predevelopment, ale również Project Managera
wykorzystującego swoje kompetencje z zakresu sprawnej koordynacji procesów,
szczególnie istotnych na etapie przygotowania inwestycji budowlanych. Ponadto, z racji
wykształcenia i doświadczenia zawodowego, pełni funkcję ekspertki ds. środowiskowych,
wykorzystując swoje umiejętności do wykonywania audytów due diligence oraz
dokumentacji środowiskowej.

KAJA SAWICKA, Project Manager

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Swoje 20-letnie doświadczenie
zawodowe  zdobywała najpierw w sądach, w ramach aplikacji sędziowskiej zakończonej
pozytywnym egzaminem sądowym oraz w szczecińskich i warszawskich kancelariach
prawnych, już jako radca prawny. Analizuje, opiniuje i usuwa problemy prawne, jakie
powstają w trakcie procesów inwestycyjnych. Dzięki wiedzy i bogatemu doświadczeniu
prawnemu wraz z całym działem PM Predeveloment gwarantuje wysoką jakość usług                  
w ramach Legal Due Diligence nieruchomości.

JOANNA KORYTKOWSKA, Legal Advisor



Ukończyła studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii
Środowiska. W PM Predevelopment jest odpowiedzialna za opracowywanie dokumentacji
(m.in. KIP, raporty, modelowanie, EDD). Z ochroną środowiska związane jest Jej
długoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobyła m.in. u generalnego wykonawcy
oraz w branży gospodarowania odpadami, gdzie nadzorowała wypełnianie wymagań
przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz brała udział w opracowywaniu                       
i ocenie planów inwestycyjnych zarówno pod kątem środowiskowym, jak i rynkowym.

MAŁGORZATA DADLEZ, Expert of Environmental Protection

W ramach PM Predevelopment współtworzy team środowiskowy – jest autorką KIP oraz
innych opracowań środowiskowych. Ola jest również sprawną Junior Project Managerką,
której specjalnością jest ekspresowa realizacja projektów, a rekordem jest uzyskanie                     
w 2 miesiące decyzji środowiskowej. Ponadto jest absolwentką Ochrony Środowiska na
Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. Obecnie dokształcająca się w zakresie remediacji i rekultywacji
terenów zdegradowanych w Szkole Doktorskiej SGGW.

ALEKSANDRA JAKIMIUK, Environmental Specialist & Junior PM



Kontakt

Joanna Korytkowska

Legal Advisor

+48 505 056 874

joanna.korytkowska@projectmanagement.org.pl

projectmanagement.org.pl/pm-predevelopment/

https://projectmanagement.org.pl/pm-predevelopment/



