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 LUMIJOEN KUNTA  Naapureiden kuuleminen 
     Arjen luksusta 

Hakemus jätetään Lumijoen kunnan rakennusvalvontaan. Viranomainen täyttää tummennetut kohdat. Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia hakemuksen käsittelemiseksi.
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