Piaseczno, dn. 24 listopada 2016 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

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30; 80-824 Gdańsk
E-mail: skogdansk@sko.gdansk.pl

Dot.: Informacji otrzymanych 24.11.2016 r. pocztą elektroniczną od Inspektora ds. podatków i opłat p.
Ewy Meyer (ug.lubichowo.podatki@wp.pl).

W odpowiedzi na w/w informacje działając w interesie społecznym Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej
wskazuję, co następuje:
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I.

Do czasu przedstawienia dowodów, które potwierdziłyby w sposób niepodważalny zgodność treści
zaświadczenia wydanego przez Gminną Komisję Wyborczą w Lubichowie w dn. 04.12.2014 r. z wolą
uprawnionych wyborców, art. 4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu zwierzchnika władzy w RP
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf) brak jest
legalnych podstaw prawnych do uznania Urzędu Gminy Lubichowo za legalnie funkcjonujący
organ władzy publicznej – legalnie funkcjonujący organ podatkowy w rozumieniu przywołanej
ustawy Ordynacja podatkowa.
Skoro organ władzy publicznej - organ podatkowy funkcjonuje nielegalnie to wszelkie podejmowane
przez niego decyzje również są nielegalne - nieobowiązujące. Nie ma, więc potrzeby ani tym bardziej
obowiązku odwoływania się od czegoś, co nie obowiązuje. Tym bardziej, jeśli decyzje te są sprzeczne z
najwyższej rangi prawem wydanym przez zwierzchnika władzy w Polsce.
Moje pisma nie mają, więc charakteru odwoływania się od decyzji. Są one żądaniem okazania dowodów
legalności i zaprzestania nielegalnej działalności w przypadku ich braku oraz przestrogą przed skutkami,
do jakich może doprowadzić kontynuowanie prezentowanej dotychczas postawy przez różne organa w
państwie w stosunku do ich zwierzchnika.

II.

W związku z funkcjonowaniem w Rzeczypospolitej Polskiej od bardzo długiego czasu nielegalnych
organów władzy publicznej (w tym ustawodawczych) prawo, na które powołuje się Urząd Gminy
Lubichowo jest nielegalne, o czym była już mowa w dotychczasowej korespondencji. Wykorzystywanie
zapisów ustawy Ordynacja podatkowa przez organa władzy publicznej, których przedstawiciele nie
są w stanie okazać mandatów społecznych – dowodów, o których mowa powyżej jest również
sprzeczne z polską racją stanu/polskim interesem narodowym, bo umożliwiałoby finansowanie osób
nieuprawnionych ze środków publicznych, zarządzanie tymi środkami przez osoby
nieuprawnione,….

III.

Nieuprawnione sprawowanie władzy (w tym zarządzanie środkami publicznymi) wyczerpuje znamiona
przestępstwa na szkodę Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu 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”.
Podejmowanie w porozumieniu z innymi osobami działalności zmierzającej bezpośrednio do utrwalania
nielegalnej władzy i nielegalnego prawa, nieuprawnionego rozporządzania środkami publicznymi, … jest
pozbawianiem Polski i Polaków niepodległości, czyli niezależności od formalnego wpływu innych,
nieuprawnionych jednostek np. politycznych.

IV.

W przypadku kontynuowania nielegalnego funkcjonowania t.zw. przedstawicielskich organów władzy
publicznej oraz nierzetelnego, powierzchownego, niedbałego, nieobiektywnego/niesprawiedliwego
rozpatrywania spraw przez organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości, … suweren może zostać
zmuszony do aktywacji zakonspirowanych Trybunałów Ludowych oraz oddziałów OKNP w celu
podjęcia obrony koniecznej Narodu Polskiego i swojej Ojczyzny.
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W okolicznościach istnienia nielegalnej władzy i nielegalnego prawa, nieustannego ignorowania woli
zwierzchnika władzy w RP przez uzurpatorów, okradania narodu poprzez ściąganie haraczu, ułomnego
wymiaru sprawiedliwości, … zakonspirowane, stopniowe, systematyczne, sukcesywne i konsekwentne,
fizyczne eliminowanie osób działających na szkodę Polski i Polaków byłoby zgodne z prawem i
uzasadnione brakiem innej alternatywy.

Tadeusz Cichocki

W załączeniu:
-

Pismo do Biura Bezpieczeństwa Narodowego (do chwili obecnej bez odpowiedzi).

Do wiadomości:
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;
Osoby fizyczne, media, inne.
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