Piaseczno, dn. 24 lutego 2017 r.

Tadeusz CICHOCKI i Maria Jolanta CICHOCKA
Ul. Radosna 1; 05-500 Piaseczno
Tel./fax: (22) 756-16-41
E-mail: tcichocki@tcichocki.pl;
www.tcichocki.pl

Wójt Gminy Lubichowo
ul. Zblewska 8; 83-240 Lubichowo
E-mail: ug.lubichowo@wp.pl;
wojt.lubichowo.gst@gminypolskie.pl; 1zastepcawojtalubichowo@wp.pl;

Dot.: „Decyzja na łączne zobowiązanie pieniężne w sprawie wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego za 2017
rok” (FIN.3123.879.2017) otrzymane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w dn. 21.02.2017 r.

W odpowiedzi na w/w pismo

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 - zwierzchnikowi władzy ustawodawczej, wykonawczej i
sądowniczej dowodów, które potwierdziłyby w sposób niepodważalny, że Wójt Gminy Lubichowo:
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a. Posiada mandat społeczny uprawniający go do pełnienia tej funkcji.
b. Działa na podstawie i w granicach legalnego (ustanowionego przez uprawnione do tego osoby
wyłonione w sposób niepodważalnie udokumentowany zgodnie z wolą uprawnionych wyborców, art.
4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP) oraz powszechnie obowiązującego
(zgodnego z polską racją stanu/polskim interesem narodowym) prawa.
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf)
Brak jest legalnych podstaw prawnych do uznania Urzędu Gminy Lubichowo za legalnie funkcjonujący
organ administracji publicznej/organ podatkowy.
Wszelkie postanowienia, decyzje, nakazy, … wydawane przez nielegalnie funkcjonujące organa są nielegalne
- nieobowiązujące.
3.
Przedmiotowa decyzja jest sprzeczna z art. 5 i art. 6 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP – najwyższej
rangi legalnego i powszechnie obowiązującego – zgodnego z polską racją stanu/polskim interesem narodowym
prawa.
4.

W związku z przedstawionymi powyżej faktami przedmiotowa decyzja nie ma żadnej mocy prawnej.

5.

Wnoszenie sprzeciwu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku na decyzję niemającą
żadnej mocy prawnej jest bezzasadne z następujących powodów:
a.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku (SKO) powołane zostało i funkcjonuje w oparciu o
nielegalne i niezgodne z polską racją stanu/polskim interesem narodowym prawo (ustanowione przez
nieuprawnione do tego osoby bezprawnie podające się za przedstawicieli narodu, łamiące zapisy art. 4.2
Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP).

b.

Prezes SKO powołany został przez osobę nieuprawnioną (bezprawnie podającą się za przedstawiciela
narodu, łamiącą zapisy art. 4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP) oraz
funkcjonuje w oparciu o nielegalne i niezgodne z polską racją stanu/polskim interesem narodowym
prawo.

c.

Pozostali członkowie kolegium powołani zostali przez jego prezesa (nielegalnie funkcjonującego) oraz
funkcjonują w oparciu o nielegalne i niezgodne z polską racją stanu/polskim interesem narodowym
prawo.

d.

Prawdopodobieństwo sprawiedliwego/bezstronnego rozstrzygnięcia sporu w sytuacji opisanej powyżej
(pkt a, b, c) jest równe zeru.

e.

Wnoszenie sprzeciwu (do legalnych organów odwoławczych) jest uzasadnione jedynie w przypadkach
błędnych/niesłusznych/niesprawiedliwych/niewłaściwych decyzji legalnych organów.
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f.

Postanowienia i inne decyzje wydawane przez nielegalnie funkcjonujące organa z definicji są nielegalne
– nieobowiązujące. Na postanowienia/decyzje, które nie mają mocy obowiązującej nie ma, więc
potrzeby wnoszenia sprzeciwu.

Informuję ponadto, że wszelkie kolejne pisma niezawierające dowodów, o których mowa w punkcie 2
(powyżej) pozostaną bez odpowiedzi.
Ustanowione w sposób nielegalny, lecz ze względu na ich zgodność z polską racją stanu/polskim interesem
narodowym powszechnie obowiązujące 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".
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”
Więcej informacji nt. nielegalnych organów władzy publicznej, ich przedstawicieli oraz prawa znajduje się na:
http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm.

Tadeusz Cichocki

Maria Jolanta Cichocka
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