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Ocena

Pieniriska"
'Kinga
'wonqcych
wykonara na zlecenie Firmy
w miejscowo6ci Kroscienko, powiat Noury Tatg, woj' Podkarpackie'
GFT Goldfruct Sp. z o.o', ul' Mrozowa 31a,31-752 l(rak6w'
i kwalifikacla rodzaiowa wody z zespolu otu/or{iw

nowe uiecie

opracowana z uwzglgdnieniem danvch
.lest to aktualizacja oceny i kwalifikacji rodzajowej HU-35l7AOg,
zawartych w tym dokumencie oraz nadeslanych aktualnie ni2ej wymienionych:

1.

siq otwo'v przeznaczone do
Opinia hydrogeologiczna dot- Zloia na terenie kt6rego znajduj4

czerpaniawdddlaRozleyrniWodyMineralnej,,KingaPieniriska,,wKro(cienku,opr.przezupr
Geologa dr M. KucharskieSo'

2-

Zestawienia zbiorcze wynik6rv wiercenia otwor6sJ:
Kinga 2- opr' przez m}r

inl. B. Porwisza {2001r}

Swiqta Kinga- opr. przez mgr in2' W' Szczegielniaka (1995r)
SW-1- opr. pruez mgr in2. B' Porwisza (2001r)
7dr6) 6- opr. przez dr in2. B. Bleleca (2016r)

7dr6j

7

-

opr. przez dr

ini' B' Bieleca (2016r)

Zdr6j 8- opr. przezdr ini. B' Bieleca {2016r)
7dr6i 9- opr. przez dr inl. B' Bieleca (2016r)
SW-g- opr. przez dr

B. Bieleca (2015ri

ini.

3.DecyzjestarostyNowotarskiegoudzielajEceFirmieGFTGoldfructSp.zo'o.udzielajacei
pozwolenia wodnoprawnego na pob6r wody z w/wym otwordv::
- oa.62Z3-S/L5/2002 {otworv: ,,zdr6j
- aa.$47.2.6]-.2a1,5.
_

DS

C!.6341.2. 10.2011.D2

- 05.6341-2.9.2017 .oz

L" ,

,,Kinga 7" , ,,SW-r"

(,,swieta Kinga")
1,,7_{tra; b"

1

l',zdt6i1" , ,,zdr6i a' ,,7dr6j 9"\

xrvrv.pzh.gov.pl

- oS.6341.2.81.2015.ws

4.

(,,sw-g")

Wyniki analiz fizyko-chemicznych uzyskane w Lab. na Wydz. Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH
w (rakowie dla pr6b wody

z

otwor6w:

- Kinga ll (marzec 201711
- Sw. Kinga (marz ec

2O!7t)

- SW-1 (marzec 2017r)
-

Zdr6j 6 (sierpiei 70L6r,lipiec 201711

-Zdr6j7 lsieryiefi 2016r, lipiec 2017r)
-

Zdr6j 8 (sierpie6 2016.,lipiec 2017rl

- Zdroj 9 (sierpieri 2016r, lipiec 2017r)
- SW-9
-

(sierpiei z0L6r,lipiec 20l7rl

Woda polqczona ze wszystkich w/wym. Otwor6w w ustalonych proporcjach iloSciowych (maj

2077rl

5.

Wyniki badari mikrobiologicznych wody z otwor6w: Kinga ll, Swiqta Kinga, SW-L,Zdr6j6, Zdr6j
7

,Z&6i a,Zdt6j9, SW-9, uzyskane w Lab. Badawczym Firmy TUV Rheinland Oddz. w Wieliczce,

Park Kingi

6.

l

dla pr6b pobranych ztych otwor6w L7.5.20f7r.

Protok6l z pomiaru naturalnej promieniotw6rczo6ci

oip

oraz

z26Ra, 22sRa

i

238U 23aU

sporzqdzony prrez Lab. na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Srodowiska AGH w Krakowie

SW-!

na podstawie oznaczefi wykonanych dla pr6b wody z otwor6w: Swiqta Kinga, Kinga ll,

7dt6j6,Zdr6j7,Zdr6j8,Zdr6j9, SW-9 oraz woda polaczona z tych otwor6w (lipiec 2017r)

otwory aktualnie proponowane przee Zleceniodawcq do wykonystania jako ir6dla
przeznaczonej

do udostqpniania w

opakowaniach jednostkowych czerpiq wodq

z

piaskowc6w

Piwnicznej (Swiqta Kinga, Kinga 2, SW-1) oraz warstw szczawnickich (Zdr6j6,Zdr6j7,Zdr6j
SW-9) z gtqboko(ci do

"

wody

8,Zdr6j9,

60m. W nadkladzie nad ekploatowanymi zasobami wystqpujq warstwy gliny

(2--6m) a ponizej lupki i piaskowce r6inoziarniste.
Wyniki analiz fizyko-chemicznych uzyskane przed 2010r (Kinga 2, Swiqta Kinga, SW-1) jak te2 aktualne

dla wszystkich otwor6w wskazujq,

ie

se

to wody o podobnej ogdlnej

zawartogci rozpuszczonych

skladnik6w mineralnych (-500-590mg,/l) z dominuj4cym udzialem wodorowqglanu wapnia

i

niska

w nich skladnik6w naturalnego pochodzenia potencjalnie
toksycznych w stgieniach uznanych za szkodliwe dla zdrowia jak r6wnie2 wskainik6w
zawartodcia sodu. Nie stwierdzono

zanieczyszczenia- chemicznych czy te2 m ikrobiologicznych.

Wody te spelniajE wymagania okre(lone w Rozponqdzeniu Ministra Zdrowia

z

dnia 31.03.2011 (Dz U.

Nr 85 poz.465) dla naturalnych w6d mlneralnych Sredniozmineralizowanych z niskE zawartoSciq sodu

i

mogq byd lqczone

z

zaproponowanym i kontrolowanym udzialem iloSciowym wody z poszczeg6lnych otwor6w.

w

procesie produkcji w jedno ujecie

o nazwie

,,Kin8a Pienifska" zgodnie
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