Piaseczno, dn. 23 maja 2016 r.

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

PGE Obrót S.A.
Oddział z siedzibą w Warszawie
Biuro Obsługi Klienta Jeziorna
Ul. Piaseczyńska 52; 05-520 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 42 222-22-22; E-mail: serwis@gkpge.pl

Dot.: Rozliczeń za świadczone usługi. Nr ewidencyjny klienta – 025093122.
W odpowiedzi na powiadomienie (22510/2016) o zamiarze wstrzymania dostaw energii elektrycznej z
dn. 12.05.2016 r. otrzymane listem poleconym w dn. 23.05.2016 r. informuję:
W/w pismo po raz kolejny nie wnosi do sprawy żadnych nowych okoliczności. Konsekwentnie Spółka
żąda nienależnej zapłaty podatku VAT w dalszym ciągu nie przedstawiając jednak żadnego uzasadnienia
faktycznego i prawnego (odwołującego się do przepisów legalnych) oraz nie odnosząc się w żaden sposób
do argumentów przedstawianych przeze mnie w dotychczasowej korespondencji. W szczególności
Spółka nie wyjaśniła powodów zignorowania zapisów Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej
Polskiej „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” z dnia 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) stanowiących najwyższej rangi podstawę prawną m. in. do zaniechania płacenia podatków
do czasu zalegalizowania organów w państwie.
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”) dowodzi, że organa władzy w RP funkcjonowały i
funkcjonują w sposób nielegalny. Nikt włącznie z centralnymi i samorządowymi organami władzy
publicznej, Państwową Komisją Wyborczą oraz sądami orzekającymi o ważności wyborów nigdy nie
przedstawił ich suwerenowi, mimo, że kierowano w tej sprawie formalne wnioski.
Skoro w RP funkcjonowały i funkcjonują nielegalne organa władzy publicznej, to wszelkie ustanawiane
przez nie prawo, wydawane decyzje, upomnienia, …, nie mają mocy prawnej.
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Do chwili obecnej Spółka nie udzieliła również żadnej odpowiedzi na moje pismo z dn. 02.02.2016 r.,
które ponownie przesyłam w załączeniu.
W związku z powyższymi faktami podtrzymuję w całości swoje stanowisko prezentowane w
dotychczasowej korespondencji. W szczególności brak legalnych podstaw prawnych do:
żądania przez Spółkę zapłaty podatku VAT. Zwłaszcza po 31.05.2015 r. (wejście w życie
zapisów Dekretu),
stwierdzenia zaległości płatniczych związanych z rozliczeniem łączącej nas umowy,
naliczania odsetek i wzywania do zapłaty rzekomych zaległości płatniczych,
ewentualnego wstrzymania dostaw energii elektrycznej i demontażu układu pomiaroworozliczeniowego oraz wypowiedzenia umowy, ….
Jedynie legalne organa władzy publicznej uprawnione są do ustanawiania legalnego prawa, nakładania
podatków, zarządzania finansami publicznymi,…. Powoływanie się na przepisy prawa oraz
przekazywanie ściąganego podatku do organów państwa bez wykazania ich legalności łamie zapisy Art.
2 Konstytucji RP i godzi w polski interes narodowy/polską rację stanu. Jest równoznaczne z bezprawnym
wymuszaniem od Polaków haraczu przez zorganizowaną, zbrojną grupę przestępczą.
W przypadku kontynuowania przez Spółkę dotychczas prezentowanej postawy rozważę możliwość
skierowania sprawy do organów ścigania na podstawie art. 190. a. § 1 ustawy z dn. 06.06.1997 r. Kodeks
karny (Dz. U.1997.88.553).
W przypadku bezpodstawnego zrealizowania uporczywie przesyłanych gróźb sprawa skierowana
zostanie do zakonspirowanych Trybunałów Ludowych oraz Oddziałów Obrony Koniecznej Narodu
Polskiego.

Tadeusz Cichocki
Do wiadomości:
-

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - listy@prezydent.pl;

-

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - kontakt@kprm.gov.pl;

-

Ministerstwo Finansów - kancelaria@mf.gov.pl;

-

Ministerstwo Sprawiedliwości - skargi@ms.gov.pl;

-

Ministerstwo Energii - me@me.gov.pl;

-

Ministerstwo Skarbu Państwa - minister@msp.gov.pl;

-

Urząd Regulacji Energetyki - ure@ure.gov.pl;

-

Rzecznik Praw Obywatelskich - biurorzecznika@brpo.gov.pl.
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