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Dziennik Ustaw
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nr 89 z 1994 r, zpażn. zm. ) stwierdzanl ninlejszyr-i przyjęcie obculiązkovi inspektora
nadzoru inwestorskiego przy budculie
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oświadczarn, ze znane rn są obowiązki inspektora nadzcru, pzepisy obowiązujące
przy wykonywaniu robot budowlar:ych oraz rygory dotyczące odpoviiedzialności
zar,vodowei i ,.:rnej przevł :,ziai: ,. W ustawie Prav.;o bu,,:cil,,ian.,,
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