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Dot.: „Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty (2310/2018)” otrzymane listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru w dn. 12.03.2018 r.

W związku z treścią informacji zawartych w w/w liście, działając w zgodzie z polską racją stanu i polskim
interesem narodowym wskazuję, co następuje:
Nieprawdą jest, że w/w pismo jest „ostatecznym przedsądowym wezwaniem …”, bo PWiK jeszcze w
zeszłym roku skierowało pozew do Sądu Rejonowego w Piasecznie (sygn. akt I Nc 2129/17).
PWiK ma oczywiście prawo do podtrzymywania swojego stanowiska w sprawach sporów i dochodzenia
swoich legalnych praw przed właściwymi sądami.
Dokąd jednak Przedsiębiorstwo nie przedstawi uzasadnienia faktycznego i prawnego swojego stanowiska
w sposób zgodny z legalnym i powszechnie obowiązującym prawem (a takim może być wyłącznie prawo
zgodne z polską racją stanu i polskim interesem narodowym), nie wykaże nielegalnego i/lub niezgodnego
z polską racją stanu i polskim interesem narodowym charakteru prawa wydanego przez Zwierzchnika
Władzy w RP (Proklamacja i Dekret)
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf,
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf, nie wykaże
jego niższej rangi prawnej od przepisów, na które się powołuje, nie wykaże legalności uprawnień
organów, do których odprowadza podatki, …, brak jest jakiejkolwiek mocy prawnej takiego
stanowiska/wezwania.
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Ponieważ od 2015 r. do chwili obecnej PWiK, Sąd Rejonowy w Piasecznie, w którym Przedsiębiorstwo
złożyło pozew ani nikt inny nie przedstawił takiego uzasadnienia ani żadnych innych nowych
okoliczności w sprawie sporu, to do czasu prawomocnego jego rozstrzygnięcia przed właściwym sądem
nie ma legalnych i powszechnie obowiązujących podstaw prawnych do uznania roszczeń
Przedsiębiorstwa. Nie ma, więc legalnych podstaw prawnych do stwierdzenia jakichkolwiek zaległości
płatniczych, żądania ich zapłaty, wysuwania różnych gróźb, nękania pismami,….
Informuję również, że:
Bezkrytyczne i uparte stosowanie się przez PWiK oraz przymuszanie swoich klientów do respektowania
„prawa” nielegalnego i często sprzecznego z interesami Polaków dowodziłoby świadomego i celowego:
a.

Łamania legalnego, najwyższej rangi prawa wydanego przez Zwierzchnika Władzy w RP oraz
art. 7 Konstytucji RP (nielegalnego, ale zgodnego z polską racją stanu).

b.

Funkcjonowania na podstawie i w granicach „prawa” nielegalnego, (bo ustanowionego przez
oszustów podszywających się pod przedstawicieli narodu w organach ustawodawczych) i
sprzecznego z polską racją stanu oraz polskim interesem narodowym, (bo oddającego np.
pieniądze podatników lub możliwości podejmowania kluczowych decyzji do dyspozycji osób
nieuprawnionych - oszustów podszywających się pod przedstawicieli narodu w organach
wykonawczych i sądowniczych).

c.

Utrwalania nielegalnych organów w państwie i nielegalnego prawa oraz działania na szkodę
Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków.

Takie działania wypełniałyby znamiona 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 finansowymi,
nieuprawnionego podejmowania kluczowych decyzji i wydawania wyroków, nakazów, postanowień,
upomnień, … jest pozbawianiem Polski i Polaków niepodległości, czyli niezależności od formalnego
wpływu innych, nieuprawnionych jednostek np. politycznych, mafijnych, okupacyjnych, ….
Sytuacja taka stanowiłaby uzasadnioną podstawę do podjęcia przez Naród Polski obrony
koniecznej Ojczyzny i swoich praw przed oszustami, uzurpatorami, złodziejami, …, działającymi
na szkodę jego oraz Rzeczypospolitej Polskiej! (art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP).
Odpowiedzialność karną i moralną za ewentualny przelew krwi ponosić będą wyłącznie osoby nielegalnie
pełniące swoje funkcje w organach władzy/administracji publicznej oraz ich mocodawcy i kolaboranci!
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