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Piaseczno, dn. 25 lutego 2016 r.  

Tadeusz CICHOCKI                                                                                                                                                

ul. Radosna 1; 05-500 Piaseczno                                                                                                                  

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

E-mail: tcichocki@tcichocki.pl;                                                                                                             

www.tcichocki.pl  

                                                                                                                         

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno                                                                                                                         

ul. Kościuszki 5; 05-500 Piaseczno                                                                                                                      

E-mail: urzad@piaseczno.eu; sekretariat@piaseczno.eu;                                                       

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

 

Dot.: Decyzja wymiarowa z dn. 26.01.2016 r. za rok 2016. 

W nawiązaniu do w/w decyzji i na podstawie art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej 

„Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” z dn. 02.04. 2015 r. 

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

w konsekwencji przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy w RP przez Naród Polski 

(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf - Proklamacja)  

Informuję, że jest ona nielegalna i nieobowiązująca, bo: 

1. Wydana została na podstawie nielegalnego i nieobowiązującego prawa, ustanowionego przez osoby 

nieuprawnione do reprezentowania narodu w przedstawicielskich organach władzy ustawodawczej. 

 

2. Wydana została na podstawie nielegalnej i nieobowiązującej Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie, 

uchwalonej przez osoby nieuprawnione do reprezentowania społeczności lokalnej w tym zarządzania 

środkami publicznymi. 

 

Uzasadnieniem powyższego jest m.in. i przede wszystkim brak niepodważalnych dowodów na zgodność 

oficjalnych wyników odpowiednich wyborów powszechnych z okazaną w ich trakcie wolą wyborców i 

art. 4.2 Konstytucji RP („Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”). 

Nigdy nikt włącznie z centralnymi i samorządowymi organami władzy publicznej, Państwową Komisją 

Wyborczą oraz sądami orzekającymi o ważności wyborów nie przedstawił ich suwerenowi, mimo, że 

kierowano w tej sprawie formalne wnioski. 

Przedmiotowa decyzja jest również sprzeczna z art. 5 i art. 6 Dekretu – najwyższej rangi aktu prawnego 

wydanego w zgodzie z polską racją stanu w celu usunięcia z organów/urzędów osób pełniących funkcje w sposób 

nieuprawniony i niewłaściwie udokumentowany.  

W związku z powyższym, działając w interesie społecznym Narodu Polskiego na podstawie prawa naturalnego, 

art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP, Proklamacji oraz art. 3, 5 i 6 Dekretu  
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Oświadczam, że 

nie zamierzam podporządkować się tej ani żadnej innej decyzji wydawanej przez organa/urzędy funkcjonujące 

w sposób nielegalny i na podstawie nielegalnego prawa. 

Wzywam do 

1. Odstąpienia od nielegalnego pełnienia funkcji we wszystkich organach władzy publicznej w tym 

ściągania podatków i wszelkich opłat. 

 

2. Zwrotu wszystkich nielegalnie pobranych kwot podatków, opłat, …, po dacie wejścia w życie Dekretu 

(art. 2.1) to jest po 31.05. 2015 r. 

Ostrzegam, że 

kontynuowanie nielegalnego pełnienia funkcji i ściągania podatków na rzecz nielegalnych organów, na 

podstawie nielegalnego prawa i wbrew zapisom Dekretu doprowadzi do tragicznych w skutkach wydarzeń, bo 

będzie uzasadnionym powodem do rozpoczęcia bezpośrednich działań w zakresie obrony koniecznej przed 

bandyckimi/mafijnymi/okupacyjnymi metodami zniewalania, eksploatowania, ograbiania, …, eksterminacji 

Polaków przez polskojęzycznych oszustów i hipokrytów, niemającymi nic wspólnego z zasadami wolnego, 

suwerennego, demokratycznego, …, państwa prawnego. Państwa istniejącego dziś tylko teoretycznie…. 

Osoby sprawujące władzę bez stosownych i właściwie udokumentowanych uprawnień, działające na szkodę 

Polski i Polaków, mające na celu utrwalanie nielegalnej władzy, ignorujące uprawnienia i wolę zwierzchnika 

władzy, podpisujące się pod decyzjami uzasadnianymi nielegalnym prawem, … podlegać będą zaocznym 

wyrokom zakonspirowanych Trybunałów Ludowych wydawanym w imieniu Zwierzchnika Władzy w RP w 

zgodzie z prawem naturalnym, Proklamacją, Dekretem, art. 85. 1. Konstytucji RP, art. 1 i art. 4.2, pkt 6 Ustawy 

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, …  

 

Tadeusz Cichocki 

 

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; prewencja.ksp@policja.waw.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;                                                                                                                     

- Osoby fizyczne, media, inne.  
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