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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                                                                                                                          

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.: Upomnienie nr: FN.3162.1.006059/16 wystawione w dn. 27.04.2016 r. otrzymane listem poleconym w 

dn. 23.05.2016 r. 

W związku z w/w upomnieniem i w nawiązaniu do moich wcześniejszych pism z dn. 25.02.2016 i 11.03.2016 r. 

(przesyłam je ponownie w załączeniu), na które do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi 

Informuję, że w/w upomnienie jest nielegalne i nieobowiązujące z następujących powodów: 

1. Wystawione zostało przez nielegalnie funkcjonujący organ samorządowej władzy publicznej.  

 

2. Jako podstawę prawną do jego wystawienia wskazano przepisy nielegalnego i nieobowiązującego prawa, 

ustanowionego przez osoby nieuprawnione do reprezentowania narodu w organach władzy ustawodawczej i 

wykonawczej. 

 

3. Jako podstawę prawną decyzji wymiarowej podatku wskazano przepisy nielegalnego i nieobowiązującego 

prawa, ustanowionego przez osoby nieuprawnione do reprezentowania narodu w organach władzy 

ustawodawczej i wykonawczej. 

 

4. Decyzja wymiarowa podatku jest sprzeczna z Art. 5 i 6 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP. 

 

5. Zarówno Decyzja wymiarowa jak i Upomnienie całkowicie pozbawione są uzasadnienia zarówno 

faktycznego jak i prawnego w sprawie zignorowania zapisów Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP 

(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf) stanowiących 

najwyższej rangi podstawę prawną m. in. do zaniechania opłacania wszelkich podatków. 

 

Uzasadnienie 

 

„Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek 

podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków 

następuje w drodze ustawy” (Art. 217 Konstytucji RP). Legalna ustawa może być ustanowiona jedynie przez 

faktycznych przedstawicieli narodu. Prawo do nakładania podatków i zarządzania finansami publicznymi mają 

jedynie legalne organa reprezentowane przez faktycznych przedstawicieli narodu. 
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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. 

W związku z wyżej opisaną sytuacją na podstawie prawa naturalnego i Art. 4.2 Konstytucji RP w dniu 02 

listopada 2014 r. Naród Polski przejął bezpośrednie sprawowanie władzy. W konsekwencji w dn. 02.04.2015 r. 

wydany został Dekret „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” - najwyższej rangi akt 

prawny wydany w zgodzie z polską racją stanu w celu usunięcia z organów/urzędów osób pełniących funkcje w 

sposób nieuprawniony i niewłaściwie udokumentowany. Centralne organa władzy publicznej łamiąc zapisy 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Konstytucji RP do dnia dzisiejszego nie udzieliły żadnej odpowiedzi 

w sprawie „Ultimatum Zwierzchnika Władzy” z dnia 13 listopada 2015 r. 

(http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf).  Art. 5 i 6 Dekretu 

stanowią podstawę prawną do zaniechania płatności podatków do czasu zalegalizowania organów w państwie. 

Wniosek 

 

Realizowanie postępowań egzekucyjnych przez organa niebędące w stanie udowodnić suwerenowi posiadania 

mandatu społecznego do sprawowania władzy oraz legalności i obowiązującego charakteru prawa, na które się 

powołuje złamie zapisy Art. 2 Konstytucji RP. Będzie równoznaczne z bezprawnym wymuszaniem od Polaków 

haraczu przez zorganizowaną, zbrojną grupę przestępczą i działaniem na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. W 

takiej sytuacji Naród Polski będzie zmuszony i uprawniony do podjęcia bezpośrednich, zakonspirowanych, 

konsekwentnych, …, działań obrony koniecznej. 

 

 

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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