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UZASADNIENIE

...11.2017 r Marszalek Wojew6dztwa t6dzkiegoia zezwolenia na usunigcle Jrrew o numerach

nych w dniu 17.10.2.017 r. przez inspektor6w Urzgdu
, 2e wnioskowane do usunigcia drzewa o numerach



wce.
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