Piaseczno, dn. 01 października 2022 r.

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
Tadeusz Cichocki
Ul. Radosna 1, 05 - 500 Piaseczno
Tel./fax:
(22) 756-16-41
tcichocki@tcichocki.pl;
www.tcichocki.pl;

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie;
Dział Obsługi Klienta, Sekcja Kontroli Poboru Gazu
Ul. Równoległa 4a,
02 - 235 Warszawa,
windykacja@pgnig.pl; cc.moog@pgnig.pl;
skpg.wa@psgaz.pl; kontakt@pgnig.pl;

Dot.: Pismo z dn. 21.09.2022 r. (PSGWA.OKSK.540.N2715.1097.22) z załącznikami otrzymane listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru w dn. 23.09.2022 r.
Działając w najlepiej rozumianym interesie Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego – ostatecznego
decydenta w sprawach państwa na podstawie art. 4 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Dz.U.1997.78.483 w związku z treścią w/w pisma wzywam PSG pod rygorem nie ważności jakichkolwiek
roszczeń spółki oraz jej odpowiedzialności karnej przed legalnymi sądami (w przyszłości) lub
zakonspirowanymi organami Zwierzchnika Władzy w RP pod zarzutem wielu przestępstw m. in.
współudziału w zamachu stanu – pozbawianiu swoich klientów niepodległości - niezależności od
formalnego wpływu osób nieuprawnionych (art. 127 k.k.) do:
1.

Dostarczenia dokumentów:
- potwierdzającego formalne rozwiązanie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego, o
którym mowa w dołączonym „PROTOKOLE Nr 1599/2022”,
- potwierdzającego skuteczne powiadomienie mnie o w/w rozwiązaniu umowy,
- potwierdzonego przeze mnie protokołu o stanie gazomierza w dniu jego demontażu.

2.

Wykazania, że PGNiG oraz PSG funkcjonują w oparciu o:
- uchwały, rozporządzenia, …, legalnych organów w państwie,
- legalne decyzje w/w organów - prawo, koncesje, taryfy, postanowienia sądów,….
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3.

Wskazania podstawy faktycznej i prawnej nie stosowania się PGNiG oraz PSG do treści najwyższej
rangi prawa – Dekretu wydanego przez Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf).

4.

Wykazania w przypadku skierowania sprawy do „właściwego sądu” legalności uprawnień
wszystkich jego przedstawicieli pod rygorem nie ważności ewentualnych jego postanowień.

UWAGA!
Zwierzchnik Władzy w RP działając od wielu lat na podstawie prawa naturalnego, art.: 4.1, 4.2 i 61
Konstytucji oraz art. 4 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 t.j.)
wielokrotnie wzywał PGNiG oraz przedstawicieli wielu różnych organów w państwie do wykazania mu
legalności posiadanych rzekomo uprawnień i przepisów prawa na podstawie, których działają
(http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm). Do chwili obecnej nikt ich nie wykazał suwerenowi.
Odpowiedzi należy udzielić nadawcy niniejszego pisma - przedstawicielowi Zwierzchnika Władzy
w RP a nie osobie fizycznej w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania pod rygorem jej nie ważności.

Do wiadomości:
-

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej.

-

Inne.

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

Tadeusz Cichocki
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