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l , Dom o potlicrzchni 300 ń2. o wańości: 800 000 zł, 1}1u] pla§n!] vsŃwłasość
2 Mi.szkanie o !.\!i;Ęchńi: nie do§cżv m2. o Wiftośc]: .. tytul p.lrny
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