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Załącznik 1 do pisma 

zn. spr. …………………………… 

Kalendarz polowań zbiorowych 
w ohz w Nadleśnictwie ………………………………, numer obwodu ……. 

w sezonie łowieckim ………………………………. 
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  Zatwierdzam 
(podpis Dyrektora RDLP) (podpis Nadleśniczego) 
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