Piaseczno, dn. 23 lutego 2017 r.

Tadeusz CICHOCKI
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;
ug.lubichowo.podatki@wp.pl
Naczelnik Urzędu Skarbowego
Ul. Energetyczna 5
05-500 Piaseczno
E – mail: us1418@mz.mofnet.gov.pl; dorota.choinska@mz.mofnet.gov.pl

Dot.: „Postanowienie w sprawie stanowiska wierzyciela do wniesionych zarzutów” z dn. 14.02.2017 r.
otrzymane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w dn. 21.02.2017 r.
W związku z treścią w/w postanowienia działając w interesie własnym i mojej rodziny, ale również i przede
wszystkim w interesie społecznym Narodu Polskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej

Wskazuję, co następuje:

1.
Wójt Gminy Lubichowo po raz kolejny powielił gołosłowne stwierdzenia, bo niepoparte żadnym
uzasadnieniem faktycznym i odwołujące się do zapisów prawa, którego legalności nie wykazał. W szczególności
nie przedstawił żadnych dowodów/dokumentów, które potwierdziłyby w sposób niepodważalny:
a. Nielegalny i/lub nieobowiązujący/niezgodny z polską racją stanu/polskim interesem narodowym
charakter art. 5 i art. 6 Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
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(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf)
stanowiące
podstawę prawną do zawieszenia opłacania wszelkich podatków do czasu zalegalizowania organów w
państwie.
b. Legalny (ustanowiony 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) i powszechnie obowiązujący (zgodny z polską racją stanu/polskim interesem
narodowym) charakter wszystkich zapisów prawa przywoływanych w swoim piśmie ani też ich wyższej rangi
prawnej nad zapisami Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP.
c. Legalność jego wyboru - niepodważalnie udokumentowaną zgodność oficjalnych wyników
wyborów/treści zaświadczenia o wyborze na Wójta wydanego dn. 04.12.2014 r. przez Gminną Komisję
Wyborczą w Lubichowie z wolą uprawnionych wyborców, art. 4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu
Zwierzchnika Władzy w RP.
d. Legalność wszystkich innych organów w państwie w tym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Gdańsku.
2.

Jest rzeczą bezsporną, że:
a. O wyborze Wójta nie decyduje treść zaświadczenia/protokołu Komisji Wyborczej (które mogą być
obarczone błędami lub celowo sfałszowane) lecz faktyczna, udokumentowana niepodważalnymi,
źródłowymi dokumentami/dowodami (którymi powinny być karty wyborcze) postawa uprawnionych
wyborców.
b. Obowiązkiem Gminnej Komisji Wyborczej jest sporządzenie protokołu oraz wydanie zaświadczenia
zgodnego z wolą wyborców.
c. Suweren ma niepodważalne prawo żądać wiarygodnych dowodów tej zgodności a Wójt i inne organa –
obowiązek je udostępnić – umożliwić suwerenowi ponowne przeliczenie oddanych kart wyborczych,
dokonania oceny ich wartości dowodowej, ….
d. Wójt i tym razem nie wykazał zgodności treści zaświadczenia wydanego przez Gminną Komisję
Wyborczą z prawdą – okazaną w trakcie wyborów wolą uprawnionych wyborców, art. 4.2 Konstytucji RP i
art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP. Zawarte w zaświadczeniu treści niepoparte niepodważalnymi
dowodami nie mają żadnej mocy prawnej.

3.
Z przedstawionych powyżej faktów wynika jasno, że Wójt gminy Lubichowo pełni funkcję
nielegalnie – bez udokumentowanej zgody wyborców, wbrew zapisom Konstytucji RP i Dekretu
Zwierzchnika Władzy w RP oraz na bazie prawa nielegalnego i sprzecznego z polską racją stanu/polskim
interesem narodowym.
4.
Wszelkie decyzje podejmowane przez nielegalny organ (bo reprezentowany przez osobę
nieuprawnioną) i wydawane dokumenty również są nielegalne - nieobowiązujące. Przedmiotowe postanowienie
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podobnie jak wszystkie inne dokumenty wydawane przez osobę bezprawnie i bez faktycznych podstaw podającą
się za Wójta Gminy Lubichowo nie ma, więc żadnej mocy prawnej.
5.

Wnoszenie sprzeciwu na przedmiotowe postanowienie 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 (nielegalnie funkcjonującego) prezesa 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 równa zeru.
e. Wnoszenie sprzeciwu (do legalnych organów odwoławczych) jest uzasadnione jedynie w przypadkach
błędnych/niesłusznych/niesprawiedliwych/niewłaściwych decyzji legalnych organów.
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.

6.
Organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości w RP również kontrolowane są przez osoby
powoływane i funkcjonujące nielegalnie w oparciu o nielegalne i niezgodne z polską racją stanu/polskim
interesem narodowym prawo.

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
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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”
7.
W związku z treścią punktu 5. i 6. (powyżej) w przypadku nie zwrócenia w najbliższym czasie
przez Urząd Skarbowy w Piasecznie ukradzionych mojej rodzinie pieniędzy wraz z należną karą sprawę
funkcjonowania tego urzędu jak i Urzędu Gminy w Lubichowie, ale również wszystkich innych nielegalnie
działających w Polsce organów/urzędów/organizacji, … i ich kolaborantów prześlę do rozpatrzenia
Trybunałom Narodu Polskiego/Trybunałom Ludowym zgodnie z art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w
RP.

Tadeusz Cichocki

W załączeniu:
Moje pisma adresowane do Urzędu Skarbowego w Piasecznie z dn. 16 grudnia 2016 r. oraz z dn.
06.01.2017 r.

Do wiadomości:
Zwierzchnik Władzy w RP (osoby fizyczne, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa, media, inne)
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - listy@prezydent.pl;
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - kontakt@kprm.gov.pl; sprm@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.zychcison@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;
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku - skogdansk@sko.gdansk.pl;
Inne.
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