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Nabyłem(łam)(nabył moj małzonek, zwyłączeruem mienia przynaleŻnego do jego majątku
odrębnego)od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,jednostek samorządu
terytorialnego, ich zwięków lub od komunalnej osoby prawnej następującemienie, które
podlegałozbyciu w drodze przetargu_ na|eŻypodać opis mienia i datęnabycia, od kogo:
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Nie dotyczyrad nadzorczych spÓłdzielnimieszkaniowych

