
Strona 1 z 2 
 

Piaseczno, dn. 07 lipca 2017 r.  

 

Tadeusz CICHOCKI                                                                                                                                                 

Ul. Radosna 1; 05-500 Piaseczno                                                                                                      

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

E-mail: tcichocki@tcichocki.pl                                                                                                   

www.tcichocki.pl                                                                                                                                                                                                                                                 

 

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. Region Mazowiecki 

                                                                  Ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa 

Tel.: (22) 637-46-04; 

E-mail: cc.moog@pgnig.pl; 

 

 

 

 

Dot.: Podwyżki cen paliwa gazowego – Wasze pismo dołączone do faktury (VGO/005214568/17) z 

dn. 29.06.2017 r. otrzymane listem zwykłym w dn. 06.07.2017 r.  
 

 

W odpowiedzi na w/w pismo działając w zgodzie z polską racją stanu i polskim interesem narodowym 

Wskazuję, co następuje: 

 

1. Zgodnie z prawem naturalnym, art. 4. 1 i art. 4. 2 Konstytucji RP 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).  

 

2. Do czasu przedstawienia suwerenowi dowodów, które potwierdziłyby w sposób niepodważalny, że: 

 

a. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz wszyscy inni jego przedstawiciele mianowani/powołani 

zostali przez uprawnione osoby na podstawie legalnego (ustanowionego przez osoby wyłonione 

w sposób niepodważalnie udokumentowany w zgodzie z wolą uprawnionych wyborców, art. 4. 2 

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

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

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

narodowym).  

 

b. W/w osoby funkcjonują na podstawie i w granicach legalnego oraz powszechnie obowiązującego 

prawa - zasada legalizmu (praworządności) – art. 7 Konstytucji RP. 
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Brak jest legalnych podstaw prawnych do uznania Urzędu Regulacji Energetyki za legalnie 

funkcjonujący organ w RP. 

Wszelkie postanowienia, decyzje i ich zmiany w szczególności wydawane na szkodę Narodu Polskiego 

(w tym przypadku podwyżki cen paliwa gazowego), … wydawane przez nielegalnie funkcjonujące organa 

w państwie nie mają mocy prawnej, są nielegalne - nieobowiązujące.  

 

3. W związku z powyżej przedstawionymi faktami należy stwierdzić, że: 

 

a. Do czasu przedstawienia dowodów, o których mowa w punkcie 2 (powyżej) zmieniona przez 

Prezesa URE z dn. 01.04.2017 r. Taryfa nr 5 PGNiG Obrót Detaliczny nie ma mocy prawnej, jest 

nielegalna – nieobowiązująca. 

 

b. Począwszy od przedmiotowej faktury (VGO/005214568/17) z dn. 29.06.2017 r. aż do czasu 

przedstawienia dowodów, o których mowa w punkcie 2 (powyżej) lub podjęcia innych decyzji 

przez legalne organa w państwie ceny/opłaty netto uwzględniane w rozliczeniach pozostają na 

poziomie obowiązującym przed dokonaniem nielegalnej podwyżki cen (paliwa gazowego) tj. w 

okresie od 18.02.2017 do 31.03.2017 r. i dla grupy taryfowej: PGNiG: W-3.6, OSD: W-3.6 

wynoszą odpowiednio: 

 

- Abonamentowa – 6,28000 zł/m-c, 

- Paliwo gazowe – 0,09240 zł/kWh, 

- Dystrybucja stała – 40,06000 zł/m-c, 

- Dystrybucja zmienna – 0,02489 zł/kWh. 

 

 

 

 

Tadeusz Cichocki 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

 

- Urząd Regulacji Energetyki - ure@ure.gov.pl;                                                                               

 

mailto:ure@ure.gov.pl

