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Nie}'łaściv'eskreśJ'ić.
Nie dotyczy dzia.tralnościwytvłórczej v' rolnictwie w zakresie
produkcji roś1innej i zwierzęcej / t' forlie j. zaklesj-e
gospodarstwa rodzinnego.

Nie dotyczy rad nadzolczych spół'dzielni toieszkaniowych.

