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Piaseczno, dn. 18 lipca 2018 r.  

 

Tadeusz CICHOCKI                                                                                                                                                

Ul. Radosna 1; 05-500 Piaseczno                                                                                                      

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

tcichocki@tcichocki.pl                                                                                                        

www.tcichocki.pl     

 

                                                                                                                                   

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o.  
Ul. Żeromskiego 39; 05-500 Piaseczno  

 kontakt@pwikpiaseczno.pl;                                            

  

 

 

 

Dot.:  

 

A – Wezwanie do zapłaty (5277/2018) z dn. 12.07.2018 r. otrzymane listem poleconym w dn. 

17.07.2018 r.  

 

B – Informacja dołączona do faktury VAT nr 1484/07/2018/SW z dn. 17.07.2018 r., iż „od dn. 

30.05.2018 r. wchodzi w życie nowa taryfa”. 

 

Ad. A 

 

W związku z faktem, iż PWiK w przedmiotowym piśmie nie wskazuje żadnych nowych okoliczności w 

przedmiotowej sprawie – moje stanowisko przedstawione w całej dotychczasowej korespondencji 

(ostatnio w piśmie: http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20PWiK%20Piaseczno%202018.06.12.pdf) 

pozostaje aktualne. 

 

Ad. B 

 

 

Działając w interesie i w imieniu suwerena - Narodu Polskiego – Zwierzchnika Władzy w 

Rzeczypospolitej Polskiej – ostatecznego decydenta w sprawach państwa, na podstawie art. 4.1 i 4.2 

Konstytucji RP oraz Proklamacji przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w RP przez 

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

Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP  

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

 

 

WSKAZUJĘ, CO NASTĘPUJE: 

 

 

mailto:tcichocki@tcichocki.pl
http://www.tcichocki.pl/
mailto:kontakt@pwikpiaseczno.pl
http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20PWiK%20Piaseczno%202018.06.12.pdf
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf


Strona 2 z 3 
 

1. Do czasu przedstawienia Narodowi Polskiemu bezpośrednio sprawującemu władzę zwierzchnią 

w Rzeczypospolitej Polskiej dowodów, które w sposób niepodważalny wykazałyby, że: 

 

a. Nowa taryfa opracowana i zatwierdzona została zgodnie z treścią art. 4.2 Konstytucji RP przez 

osoby do tego uprawnione - faktycznych przedstawicieli narodu/społeczności lokalnej. 

 

b. Została ona opracowana i zatwierdzona na podstawie prawa legalnego, ustanowionego przez 

uprawnione osoby - faktycznych przedstawicieli narodu oraz powszechnie obowiązującego – 

zgodnego z polską racją stanu i polskim interesem narodowym.  

 

Brak jest legalnych podstaw prawnych do wprowadzenia w życie nowej taryfy zawierającej 

podwyżki stawek opłat.   

 

 

2. Informuję, że w związku z powyższym do czasu przedstawienia dowodów, o których mowa w 

punkcie 1 powyżej rozliczenia dokonywane będą przy uwzględnieniu dotychczasowych cen i 

stawek opłat oraz bez uwzględnienia podatku VAT, co wynika z dotychczasowej korespondencji: 

 

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Cichocki 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- Zwierzchnik Władzy w RP (osoby fizyczne, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa, media, inne);  

- Ruch Narodowy – biuro@ruchnarodowy.net; finanse@ruchnarodowy.net; 

media@ruchnarodowy.net; dolnoslaskie@ruchnarodowy.net; kujawskopomorskie@ruchnarodowy.net; 

lubelskie@ruchnarodowy.net; sekretarz@ruchnarodowy.net; lubuskie@ruchnarodowy.net; 

lodzkie@ruchnarodowy.net; malopolskie@ruchnarodowy.net; mazowieckie@ruchnarodowy.net, 

Punkt poboru: ul. Radosna 1; 05-500 Piaseczno - Tadeusz Cichocki  

  Poprzedni Bieżący Zużycie 

Stan z licznika 

09128945 
2018.03.07 

1400,0 
[m3] 2018.07.06 

1442,0 
[m3] 

42,0 
[m3] 

Stan z podlicznika 

05063775 163,0 165,0 2,0 

Nazwa usługi PKWiU Ilość j.m. 

Cena 

netto 

Netto 

[zł] 

Vat 

[%] VAT [zł] 

Brutto 

[zł] 

Sprzedaż wody 36.00.30.0 42 m3 3,21 134,82 8 10,79 145,61 

Opłata stała - woda 36.00.30.0 4 Mies. 0,84 3,36 8 0,27 3,63 

Odprowadzanie ścieków 37.00.11.0 40,0 m3 8,25 330 8 26,40 356,40 

Opłata stała - ścieki 37.00.11.0 4 Mies. 2,63 10,52 8 0,84 11,36 

Faktura VAT nr 1484/07/2018/SW RAZEM: 478,70 8 38,30 517,00 
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opolskie@ruchnarodowy.net, podkarpackie@ruchnarodowy.net; pomorskie@ruchnarodowy.net; 

slaskie@ruchnarodowy.net; swietokrzyskie@ruchnarodowy.net; 

warminskomazurskie@ruchnarodowy.net; wielkopolskie@ruchnarodowy.net; 

- Młodzież Wszechpolska - sekretariat@mw.org.pl; bartosz.berk@mw.org.pl; 

biuro.prasowe@mw.org.pl; wydzial.prawny@mw.org.pl; redakcja@mw.org.pl;  

-   Obóz Narodowo-Radykalny - tomaszkalinowski@onr.com.pl; rekrutacja@onr.com.pl; 

zagranica@onr.com.pl;                                                                                                                              

-    Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - listy@prezydent.pl;                                                     

-    Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - kontakt@kprm.gov.pl; sprm@kprm.gov.pl; 

bprm@kprm.gov.pl;                                                                                                                                          

-    Ministerstwo Finansów - kancelaria@mf.gov.pl;                                                                                            

-    Ministerstwo Sprawiedliwości - skargi@ms.gov.pl;                                                                                         

-    Rzecznik Praw Obywatelskich - biurorzecznika@brpo.gov.pl;                                                            

-    Policja - kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl; kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl;                                                                                          

-    Urząd  Marszałkowski Województwa Pomorskiego – info@pomorskie.eu; 

marszalek@pomorskie.eu; w.byczkowski@pomorskie.eu; k.trawicki@pomorskie.eu; 

r.swilski@pomorskie.eu; h.zych-cison@pomorskie.eu; prasa@pomorskie.eu; 

m.pisarewicz@pomorskie.eu; m.ledwon@pomorskie.eu; s.lewandowski@pomorskie.eu;                                                                                                                                       

-    Pomorski Urząd Wojewódzki – zok@gdansk.uw.gov.pl; sekretariat.wojewody@gdansk.uw.gov.pl;                                                                                              

-    Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim – starostwo@powiatstarogard.pl;                           

-    Urząd  Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – urzad_marszalkowski@mazovia.pl; 

rzecznik@mazovia.pl; strona@mazovia.pl;                                                                                                                      

-    Mazowiecki Urząd Wojewódzki - wojewoda@mazowieckie.pl; info@mazowieckie.pl; 

wicewojewoda.dabrowski@mazowieckie.pl; wicewojewoda.standowicz@mazowieckie.pl; 

dyrektorgeneralny@mazowieckie.pl;                                                                                                         

-    Ministerstwo Energetyki - me@me.gov.pl;                                                                                          

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

-    PGNiG - reklamacje.moog.gw@pgnig.pl; reklamacje.rm@pgnig.pl; cc.moog@pgnig.pl;                                                                                                                             

-    PROSCAPE - netlook.pl - ksiegowosc@netlook.pl; info@netlook.pl;                                                

-    Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - urzad@piaseczno.eu; sekretariat@piaseczno.eu;                                                       

juszczyk@piaseczno.eu; michalak@piaseczno.eu; rada@piaseczno.eu;                                                  

-    Wójt Gminy Lubichowo - ug.lubichowo@wp.pl; 1zastepcawojtalubichowo@wp.pl; 

wojt.lubichowo.gst@gminypolskie.pl;                                                                                                       

-    Mazowieckie Sieci Światłowodowe - biuro@listy.knc.pl;                                                                   

-    Trybunał Konstytucyjny - prasainfo@trybunal.gov.pl; maciej.graniecki@trybunal.gov.pl; 

jankiewicz@trybunal.gov.pl; prezydialny@trybunal.gov.pl; bobinski@trybunal.gov.pl; 

sokolewicz.hirszel@trybunal.gov.pl; woloszczak@trybunal.gov.pl; lesniak@trybunal.gov.pl; 

orzecznictwo@trybunal.gov.pl; szepietowska@trybunal.gov.pl; skarga@trybunal.gov.pl; 

wilinski@trybunal.gov.pl; dorota.hajduk@trybunal.gov.pl; budzilo@trybunal.gov.pl; 

bib@trybunal.gov.pl; wydawnictwa@trybunal.gov.pl; sipa@trybunal.gov.pl; kerner@trybunal.gov.pl; 

orlinski@trybunal.gov.pl;  cygon@trybunal.gov.pl;                                                                                                                           

-    Sąd Najwyższy – ref.inf.publ@sn.pl;  biuro.prasowe@sn.pl; sn@sn.pl;                                             

-    Naczelny Sąd Administracyjny – informacje@nsa.gov.pl; prezesnsa@nsa.gov.pl; 

izbafin@nsa.gov.pl; izbagosp@nsa.gov.pl; izbaadm@nsa.gov.pl; borzecznictwa@nsa.gov.pl; 

wpe@nsa.gov.pl; wag@nsa.gov.pl;                                                                                                           

-    Trybunał Stanu - zojd@sn.pl;                                                                                                               

-    Stowarzyszenie Sędziów Polskich - prezes@iustitia.pl; rzecznikiustitia@gmail.com;                        

-    EOS & M Witoń Kancelaria Prawna Sp. K. - kontakt@eos-ksi.pl; sales@eos-ksi.pl;                        

-    Kancelaria Komornicza - warszawa.paleczny@komornik.pl;  

-   Inne. 
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