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Piaseczno, dn. 21 września 2017 r.  

 

 

 

Tadeusz CICHOCKI                                                                            

 

Ul. Radosna 1; 05-500 Piaseczno                                                                                                        

Tel./fax: (22) 756-16-41                                                                                                                                   

E-mail: tcichocki@tcichocki.pl;                                                                                                    

www.tcichocki.pl   

 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno                                                                                                                              

 

ul. Kościuszki 5; 05-500 Piaseczno                                                                                                               

E-mail: urzad@piaseczno.eu; sekretariat@piaseczno.eu;                                                                    

rada@piaseczno.eu; info@piaseczno.eu;                                                                                      

putkiewicz@piaseczno.eu;                                                                                                         

michalak@piaseczno.eu;                                                                                                          

juszczyk@piaseczno.eu;                                                                                                                 

skarbnik@piaseczno.eu;  

 

 

 

 

Dot.: „Upomnienie” (FN-GO.3162.1.004121/17) z dn. 05.09.2017 r. otrzymane listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru w dn. 19.09.2017 r.  
  

 

 

W odpowiedzi na w/w pismo działając od wielu lat w interesie społecznym Narodu Polskiego i 

Rzeczypospolitej Polskiej  

 

 

Wskazuję, co następuje: 

 

 

1. W demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, 

jakim rzekomo jest RP - art. 2 Konstytucji (zapis ten, choć ustanowiony nielegalnie, to zgodny jest z 

polską racją stanu/polskim interesem narodowym i z tego powodu – powszechnie obowiązujący do 

czasu zweryfikowania prawa przez legalne organa władzy w RP) jedynie legalne organa władzy 

publicznej i na podstawie legalnego oraz zgodnego z polską racją stanu i polskim interesem 

narodowym prawa (zarówno krajowego jak i lokalnego) uprawnione są do sprawowania władzy 
w imieniu narodu/społeczności lokalnej: ściągania podatków i zarządzania nimi, reformowania 

sądownictwa, zmiany Konstytucji, ogłaszania, organizowania i nadzorowania oraz stwierdzania 

ważności wyborów powszechnych oraz referendów, wydawania wyroków, orzeczeń, …. Suweren – 

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej od wielu lat bezskutecznie żąda okazania dowodów 

legalności wszystkich organów w państwie (również w Piasecznie)! 
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2. Ze względu na brak dowodów, o których mowa powyżej, zgodnie z prawem naturalnym, art. 4.1 i 

art. 4.2 Konstytucji RP (zapisy zgodne z polską racją stanu/polskim interesem narodowym) od dn. 

02.11.2014 r. władzę w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje bezpośrednio jej zwierzchnik - suweren – 

Naród Polski 

(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf). 

 

3. W konsekwencji przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy przez Naród Polski i w związku z 

kontynuowaniem procederu nielegalnego funkcjonowania organów władzy/administracji publicznej 

Zwierzchnik Władzy w RP wydał Dekret „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom 

państwa” 

(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf) 

najwyższej rangi, legalne, powszechnie obowiązujące - zgodne z polską racją stanu i polskim interesem 

narodowym prawo. 

 

4. „Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do 

czynienia tego, czego prawo (oczywiście legalne) mu nie nakazuje.” - art. 31.2 Konstytucji (zapis 

zgodny z polską racją stanu/polskim interesem narodowym). 

 

5. W związku z w/w faktami do czasu przedstawienia suwerenowi - zwierzchnikowi władzy 

ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej dowodów, które potwierdziłyby w sposób 

niepodważalny, że: 

 

a. Osoby pełniące funkcje przedstawicielskie w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno 

powołane/mianowane zostały na podstawie legalnego (ustanowionego przez osoby wyłonione w 

sposób niepodważalnie udokumentowany w zgodzie z wolą uprawnionych wyborców, art. 4.2 

Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej) oraz 

powszechnie obowiązującego prawa (zgodnego z polską racją stanu/polskim interesem 

narodowym) przez osoby do tego uprawnione (zgodnie z niepodważalnie udokumentowaną wolą 

uprawnionych wyborców, art. 4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP). 

 

b. Urząd działa na podstawie i w granicach legalnego (ustanowionego przez osoby wyłonione w 

sposób niepodważalnie udokumentowany w zgodzie z wolą uprawnionych wyborców, art. 4.2 

Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej) oraz 

powszechnie obowiązującego - zgodnego z polską racją stanu/polskim interesem narodowym 

prawa. 

 

Brak jest legalnych podstaw prawnych do uznania Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno za legalnie 

funkcjonujący organ administracji publicznej/organ podatkowy.  
 

Wszelkie postanowienia, decyzje, nakazy, upomnienia, … wydawane przez nielegalnie funkcjonujące 

organa nie mają żadnej mocy prawnej są nielegalne – nieobowiązujące. 

 

6. Do chwili obecnej Urząd Miasta i Gminy Piaseczno nie przedstawił Zwierzchnikowi Władzy 

w RP niepodważalnych dowodów potwierdzających, że: 

 

a. Posiada legalne uprawnienia do sprawowania władzy na terenie miasta i gminy Piaseczno. 
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b. Funkcjonuje na podstawie i w granicach prawa legalnego i zgodnego z polską racją stanu, polskim 

interesem narodowym. 

 

c. Charakter dokumentów wymienionych w punkcie 2 i 3 (powyżej) – Proklamacji i Dekretu 

stanowiących podstawę prawną do zaniechania płacenia/rozliczania podatków do czasu 

zalegalizowania organów w państwie jest nielegalny i/lub niezgodny z polską racją stanu/polskim 

interesem narodowym. Nie wykazał też, ich niższej rangi prawnej w stosunku do zapisów, na które 

się powołuje. 

 

W związku z przedstawionymi powyżej faktami przedmiotowe pismo/”upomnienie” nie ma żadnej 

mocy prawnej jest nielegalne - nieobowiązujące.  

 

 

Wskazuję ponadto 

 

Ustanowione w sposób nielegalny, lecz ze względu na ich zgodność z polską racją stanu/polskim interesem 

narodowym powszechnie obowiązujące niektóre przepisy prawa:  

 

Art. 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznej: "Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie 

udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do roku".  

 

Art. 231 § 1 Kodeksu karnego: "Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie 

dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat trzech".  

 

Informuję również, że: 

Nieuprawnione – nieudowodnione na zgodność z wolą wyborców i treścią art. 4.2 Konstytucji oraz art. 3 

Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP pełnienie funkcji przedstawicieli narodu w organach władzy 

publicznej jest oszustwem – przestępstwem/zbrodnią na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu 

Polskiego. 

 

Nieuprawnione ściąganie przez osoby, o których mowa powyżej kontrybucji/haraczy dla kamuflażu 

zwanymi podatkami jest okradaniem Polaków - przestępstwem/zbrodnią na szkodę Rzeczypospolitej 

Polskiej i Narodu Polskiego. 

 

Współpraca z w/w oszustami i złodziejami jest kolaboracją z pazernymi oszustami i złodziejami - 

okupantem Polski. 

 

Wszystkie w/w zbrodnie podlegają jurysdykcji Trybunałów Narodu Polskiego. 

 

Zarówno nielegalne sprawowanie władzy jak i kolaborowanie z nią wypełnia znamiona 

przestępstwa/zbrodni - zamachu stanu na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego - art. 127. 

§ 1 Kodeksu karnego: „Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub 

zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi 

osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia 

wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego 

pozbawienia wolności” (zapis zgodny z polską racją stanu/polskim interesem narodowym). 



Strona 4 z 4 
 

Podejmowanie w porozumieniu z innymi osobami działalności zmierzającej bezpośrednio do utrwalania 

nielegalnej władzy i nielegalnego prawa, nieuprawnionego rozporządzania środkami finansowymi, … jest 

pozbawianiem Polski i Polaków niepodległości, czyli niezależności od formalnego wpływu innych, 

nieuprawnionych jednostek np. politycznych, mafijnych, okupacyjnych, …. 

Kontynuowanie funkcjonowania nielegalnych organów w państwie w majestacie nielegalnego prawa, 

łamanie przez uzurpatorów jego nielicznych zapisów zgodnych z polską racją stanu/polskim interesem 

narodowym, nieustanne ignorowanie prawa wydanego przez Zwierzchnika Władzy w RP, zadłużanie 

państwa, okradanie narodu poprzez ściąganie kontrybucji/haraczu i roztrwonienie majątku narodowego, 

ułomny wymiar sprawiedliwości, …, sprawią, że zakonspirowane, stopniowe, systematyczne, sukcesywne 

i konsekwentne, fizyczne eliminowanie osób działających na szkodę Polski i Polaków będzie zgodne z 

prawem i uzasadnione brakiem innej alternatywy! 

Nie są to groźby karalne, lecz ostrzeżenie przed skutkami działania na szkodę Polaków i Polski przez 

oszustów, hipokrytów, uzurpatorów, złodziei, okupantów, …, nielegalnie funkcjonujące organa w 

majestacie nielegalnego i sprzecznego z interesem Polaków prawa!  

Każdy, kto podporządkowuje się oszustom/hipokrytom podającym się za legalną władzę i ich 

kolaborantom oraz nielegalnemu prawu, bardzo często niesprawiedliwemu, bo niezgodnemu z polską racją 

stanu/polskim interesem narodowym ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją 

(utrata niepodległości i suwerenności, niesprawiedliwie zróżnicowany poziom życia, niesprawiedliwe 

wyroki sądowe, …,). Nielegalne organa w państwie - oszuści i ich kolaboranci nie zrezygnowali 

dobrowolnie w wyznaczonym do dn. 31 maja 2017 r. terminie z procederu nielegalnego sprawowania 

władzy. W tej sytuacji Polacy są przez nich zmuszani do podjęcia obrony koniecznej Ojczyzny i swoich 

niezbywalnych naturalnych praw na podstawie art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP! 

Odpowiedzialność karną i moralną za ewentualny przelew krwi ponosić będą osoby nielegalnie 

pełniący swoje funkcje w organach władzy/administracji publicznej/służbach mundurowych/…  oraz 

ich mocodawcy i kolaboranci! 

 

 

 

Tadeusz Cichocki 


