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GLOWNY INSPEKTOR SANITARNY

crs-BZ-PR-022-262/KN t7 I 4

DECYZIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z, clnta 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeristwie

2y'rvnoSci i 2yrxienia \Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i poz.60) w zwiqzku z srt. 104 i art. 107

$ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postEpowania administracyjnego (Dz, U.

22017 r. poz. 1257)

uznajg

wodg ,,Kinga Pieniriska" jako naturalnq wodQ mineralne.

Naturalna woda mineralna ,.Kinga Picniriska" objgta niniejszq decyzjq:

l) czerpana jest z ujgcia - Kinga Pieni6ska - otwory: Sw. Kinga, Kinga-2, SW-I, Zdroj-6,

Zlrbj-7. Zdroj-g (w sytuacjach awaryjnych Zdroj 8), SW-9 w m. KroScienko,

2) wprowadzana jest do obrotu pod nazw4 handlow4 - ,.Kinga Pieninska",

3) produkowana jest prz ez:

GF1- Goldfruct Sp. z o. o.

ul. Mrozowa 3la

3 l -752 Krak6w

Zaklad produkcyjny

ul. Jagielloiska 129

34-450 Kroftienko nad Dunajccm



4) charakteryzuje sig nastgpujqcymi skladnikami mineralnyni w litrzc wody:

5) w zakresie nasycenia dwutlenkiem wqgla i jego pochodzenia: nienasycona, niskonasycona

i wysokonasycona dwutlenkicm wgga pochodzenia przemyslowego,

6) jest wodq riredniozmineralizowanq odpowicdniq dla diety ubogiej w s6d.

Powyzsze danc, o kt6rych mowa w pkt 4-6, potwierdzone zostaly ocenq i kwalilikacj4

rodzajowq wody z dnia 01.08.2017 r., znak: HIJ/6O/2O17 prz.eprowadz,(\nq przez Narodowy

Kationv Aniony

amonowy NHr' - 0,103 mg/l

antymonowy Sbz' - < 0,005 mgn

arsenawy As3'i5' - < 0,005 mgil

barowy Ba2' - 0,199 mg/l

berylowy Be2' - < 0,005 mg/l

chromowy Cd'/6'- < 0,005 mg/l

cynkowy Zn 2' - < 0,005 mg/l

cyrkonowy Zr a' - < 0,005 mg/l

glinowy Alr' - < 0,005 mg/l

kadrnowy Cd2' - < 0,003 mgil

kobaltowy Co 2t - < 0,005 mg/l

litowy Li* - 0,013 mg/l

magnezowy Mer - 20,94 mgl

manganawy Mnl- - 0,008 mgfl

miedziowy Cu?' - < 0,005 mg/l

molibdenowy Mo6' - < 0,005 mg/l

niklawy Ni2* - < 0,005 mg/l

olowiawy Pb?* - < 0,005 mg/l

potasowy K' - 7,20 m/l
rtgciowy Hgt' - . 0,001 mg/l

selenowy Se2* - < 0,005 mg/l

sodowy Na+ - 14,06 mg/l

srebrowy Ag' - < 0,005 mg/l

strontowy Sl' - 0,849 mg/l

tl,tanowy Tir' - < 0,005 mg/l

wanadowy V5- - < 0,005 mg/l

wapniowy Ca2' - 8l ,32 mg/l

Lelazowy Fe2+/tt - 0,057 mg/l

azotanowy NO;- - 4,400 mg/l

azotynowy NOr - 0,003 mg/l

bromkowy Br - - 0,00 mg/l

chlorkowy Cl' - 7,09 mll
cyjankowy CN- - 0,00 mg/l

tluorkowy F-- 0,054 mg/l

jodkowy J' - 0,00 mg/l

siarczanowy SO4l - 19,90 mg/l

wgglany CO:2- - 0,00 rng/l

wodorowEglanowy HCOr' - 372,21 m$l



lnstytut Zdrowia Publicznego - Paristwowv Zaklad Iligicny i wyrlikatli analizy

tizykochcmicznej wody z dnia I 0.05.201 7 r. przeprowadz()nej przez Wydzial Wiertnictwa,

Nafiy iOazu Akadcmii Grimiczo-H utniczcj w Krakowie.

Nadz6r nad produkcja naturalnej wody mineralnej ..Kinga f,ieniiska" pelni tcrenowo -

wlaiciwy panstwowy powiatowy inspcktor sanitamy.

Decyzja niniejsza moZc byc cotnicta w razie stwierdzenia. Zc okrc{lone w niej

warunki nic s4 przgstrzsgane.

Pouczenie:

Od dccyzji nie slu2y odwolanic. Strona niczadnwolona z decyzji mo2e jednak zwrocic sig do

Gkrwncgo lnspeklora Sanitamcgo z wnioskiem o ponownc rozpatrzenie sprawy w temrinie l4 dni

od dnia dorcczenia dccyzji. JqZcli Ntlona nic chcc skorzystaa z prawa do zwr6ccnia siq z

wnioskieur o ponowno rozpalrzenie sprawy" mozc wnieid do Wojewridzkiego Sqdu

Administracyj nogo w Warszawic skargq na decyzjg w tcrminie 30 dni od dnia dorgczcnia decyzjr.

Skargg wnosi siq za poSrcdnictwem Gl6wnego lnspcktora Sanitamcgo. Wpis od skargi wynosi

200 zlotvch

Zalaczniki:

i) or:ena ikwalifikacja rodzajowa wody zdnia 01.08.20'17 r.. znak: IILI/60/2017

2) wyniki analrzy Iizykochcmicznej wody z dnia 10.05.2017 r.

3) wzor etykiety

()trzvmuie:
Cl'l Coldlmct Sp. z o. o.

ul. Mrozowa lla
3 I -752 Krakow

Do wiadomoSci:

- Malopolski Panslwow'y W<rjcw6dzki lnspckLor Sanirar ny w Krakowrc

, , tudzrl,


