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Urząd Gminy Kwidzyn 
ul. Grudziądzka 30 

82-500 Kwidzyn 

Dni i godziny urzędowania: 

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.00 - 15.00, 

środa 7.00 - 16.00, piątek 7.00 – 14.00. 

tel.: (+48) 55 261 41 51 
fax. 55 279 23 06 
e-mail: urzad@gminakwidzyn.pl 

 
Wersja Nr 01 

 

 

Data zatwierdzenia: 

 
30.11.2020r.  

 

Rodzaj usługi: 
 

Postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu, 

celem skierowania na leczenie odwykowe.  

Podstawa prawna: 
Artykuł 23 - 28 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku 

(Dz.U. z 2019r.,poz.2277 z późn. zm.). 

Wymagane 
dokumenty: 

Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego osoby 

uzależnionej.  

Opłaty: Nie pobiera się.  

Termin załatwienia 

sprawy: 

Do 1,5 miesiąca od daty wpływu wniosku. 

Miejsce złożenia 

dokumentów: 

Urząd Gminy Kwidzyn; 82-500 Kwidzyn ul. Grudziądzka 30, Biuro 

Obsługi Klienta, pokój nr 1 (parter), tel. 55 261 41 51 

Miejsce 

załatwienia 
sprawy: 

Urząd Gminy Kwidzyn; 82-500 Kwidzyn ul. Grudziądzka 30, pokój 

nr 27 (II piętro), tel. 55 261 41 56 

Osoba 
odpowiedzialna: 

Dorota Madej- Inspektor ds. społecznych 

Sposób 

załatwienia 
sprawy: 

Zaproszenie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie 

i rozpoznanie w trakcie rozmowy problemu. Rozmowa  

prowadzona jest przez Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. W zależności od przebiegu sprawy 

GKRPA może zawiesić postępowanie (w przypadku, gdy uczestnik 

postępowania uczestniczy w terapii lub wyraża chęć podjęcia 

dobrowolnego leczenia odwykowego) lub też kieruje akta sprawy 

do biegłych sądowych celem uzyskania opinii czy uczestnik 

postępowania jest uzależniony od alkoholu i czy wymaga leczenia 

odwykowego. 

Jeżeli opinia biegłych sądowych potwierdzi fakt uzależnienia od 

alkoholu, Komisja kieruje wniosek do Sądu o wydanie 

postanowienia w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia 

odwykowego.   

Przy nieobecności na pierwszej rozmowie zaproszenie jest 

ponawiane, następnie sprawa przekazywana jest do sądu. 

W uzasadnionych przypadkach GKRPA może skierować wniosek o 

leczenie odwykowe do sądu, bez przeprowadzenia rozmowy. 

Wydane przez Sąd Rejonowy postanowienie ważne jest przez dwa 

lata.  

W przypadku dobrowolnego leczenia Komisja przeprowadza 

rozmowy kontrolne. 

Tryb odwoławczy Nie przysługuje.  

Dodatkowe 
informacje: 

Nie ma zamkniętego kręgu wnioskodawców, ani wymogów 

formalnych 

- osoby fizyczne: członkowie rodziny, ale też osoby obce 

- instytucje: np. Policja, GOPS   

 

* zatwierdzone karty znajdują się w zasobach Urzędu Gminy Kwidzyn 

mailto:urzad@gminakwidzyn.pl

