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śwnoEcTwo
potwierdzające właściwości lecznicze wody

z odwieńu ,,lG-l" w Krynic!. Morskiej, województwo pomorskie

, ,, 
.]Nr HU-lldl/U.,?Offi 

,

Na podstaWie ' Wynit<Ow badań właściwości fizyko-chemicznych,

chemicznyćh i mikfobiologicznych wody z odwieńu n,lG_{"w Kr,$nicy Morskiej

stwierdźa,się,'że spełnia ona wymagania określone dla:

3,82o/o cHLoRKoWo_soDoWEJ (soLANKl) JoDKoWEJ
:.:' .::

HlPOTERMALNEJ

Woda ta może być wykorzystana do kąpieli indywidualnych całkowitych lub

częścioWyeh lub zbiorowych w basenach leczniczych, wg wskazań Iekarskich

Swiadectwo wydano na wniose- 

:r:*ffiT 
Krynicy Morskiej

;:;;;nil"mo."ł,

Swiadectwo traci ważność w przypadku zmiany przepisów i unormowań
prawnych, na podstawie których zostało wydane.
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charaktervstvka właściwości fizvkochemicznvch i chemicznvch wodv z odwieńu

lG-l oraz iei klasvfikacia balneochemiczna i uwarunkowania do stosowania w

celach leczniczvch.

Odwień lG-1 w Krynicy Morskiej na działce nr 436/39 został wykonany w 1969r do gł. 't800 m

p.p.t.ipo rekonstrukcji do głębokości 894 m pp.t.Woda czerpana tym otworem pochodzi z

utworów triasu.

Wyniki analiz fizykochemicznych uzyskane w 1979r oraz aktualnie (w załączeniu)

potwierdzają stabilność składu chemicznego tej wody, w ramach naturalnych wahań.

W 1 dm3 ocenianej wody oznaczono średnio 3,8 g rozpuszczonych składników mineralnych,

głownie chlorki -22700 mg i sod -10700 mg, a spośród składnikow swoistych leczniczych

równiez jodki w stęzeniu śr. 2,78 mg.

Nie stwierdzono wskaznikow zanieczyszczenia wody z odwieńu lG-1 - chemicznych jak

równiez mikrobiologicznych a także składnikow potencjalnie szkodliwych dla zdrowia

człowieka.

Oznaczony skład chemiczny wody z odwiertu lG-'t, przy zastosowaniu tej wody do kąpieli

zapewnia działanie osmotyczne, rozszerzenie naczyń knłionośnych skory i tkanek

przyległych, zmniejszenie pobudliwości zakończen nenłowych a także wpływa na czynność

autonomicznego układu nerwowego, regulującego czynnośc wielu narządów.
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Zał.

1). Wyniki analizfizyko-chemicznych i chemicznych wody stanowiących podstawę oceny
i wydania niniejszego świadectwa.

podstawa prawna:

1), Ań. 35 i 36 ustawy z dnia 28 lipca 2005r o |ecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowejoraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167 poz. 1399).

2). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia13 kwietnia 2006r w sprawie zakresu badań niezbędnych do
ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych iwłaściwości leczniczych
k|imatu, kryteriow ich oceny orazwzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. Nr B0
poz. 565).

3). Decyzja Ministra Zdrowia MZ - OZU-521-10591-3lORl07 z dnia 9.07 .2007r udzielająca
Państwowemu Zakładowi Higieny lnstytutowi Naukowo-Badawczemu, 00 * 791 Warszawa ul.
Chocimska 24 prawa do wydawania gminom świadectw potwierdzających właściwości lecznicze
natu ra lnych su rowców leczn iczych na podstawie przeprowadzonych bada ń,



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
_ PłŃSTWOWY ZAr;ŁAD HIGIENY

NAT|oNAL INST|TUTE oF PUBLlc HEALTH
- NATIoNAL lNsTlTUTE oF HYGIENE

24 Chocimska Street, 00-791 Warsaw, Poland

ZAKŁAD TWORZWV UZDROWISKOVVYCH
DEPARTMENT OF HEALTH RESORT MATERIALS

8 Słowackiego Street, 60-823 Poznań, Poland . Phone (+48-61) 847-01,-82 o Fax (+48-6l) 843-4970

żffi"s

HU-72p.a18

I. BADANK Ę§L§E,,lł,,,sENsoRYcZNE:
1 Barwa.(mg Pt)

2. Za,pach

3. Smak

4, Odczyn wody (pH}

5. Twardość qólna (CaCOs ms/l}

6. Utlenialność {ChZT - mg ąn)
7, Przerłodnośćelektryczna (m§/crłł)

Poznań, dnia. 29.07.2016 r,

bez obcego zapachu
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fdlZFłZt* Wyniki arra|Ę fizykocłłernicznsi,ff}dy nr HU- 12nO16

ll. BADAN|A sZcZEGÓŁo\^/E:

W 1 litrze u,ody oznaczoflo:

KAT|ONY:

amonu NHa*

sodu Na*

potasu K
Wapnia ca2*

magnezu Mgz*

żelaza Fez*e

manganu Mn 2+i{-

ANIONY:

fluorki F -

chlorkiCl -

bromkiBr-
jodki l-
wodorowęglany
Hcą-
węglany COs}

siarczany SO;-
azotany (lll} Ną-
azotany M NO'

mg/l

4,4g

1072o,m

83,00

2204,40

t093,72

0,40

0,15

= 14106,07

mEll

0,1o

2m88,W

110,00

2,4a

79,30

1234,50

< o,m
< o,88

= 24114.§O

rnilina|e

a,24

4eE,t0

2,12

110,00

90,00

0,01

o,0o

= 668"47

miliwale

0,00

640,00

1,38

a,g2

1,30

25,72

= 576,59

% miliwali

0,04

69,72

o,32

16,46

13,46

0,00

0,00

= 100

% miliwali

95,75

o,21

0,00

0,19

3,85

= 100

lll. SKł*DNIKI NIEZDYSOCJOVI/ANE:

kwas metabrołry HBOz

kwas metakrzemouy H2Słą
dwutleneklĘgia CO2

siarkowodór {HzS) i rrcdorosiarczki (HS)

moll

21,aQ

1"l,40

ni€ oznaczono

nie oznaczoRo

lV. SUMA OZNACZO},łYCH SKŁADNIKCI/V: 38 252,W



N|łFłZfi: ld!Ąrliki anaNĘ fizyko.chernitzĘ trcdy nr łiU- 72r2a16

BĘtl względny analizy: 0.0%
Donuszczalnv bw wmledny analizy: r2.o %

Ocena wyników badań

Wynłki aktualnej analizy fłzyko-chemicznej wody z odwiertu IG-1 w Krynicy

Mo§kiej wskazują że aktllahla miń€rałlzacja t€j Wffiy jeit @ohna do

oznaczonej w analizie z roku 2013 i 2016.

Charakterys$ka balneologiczna wody z odwiertu IG-l w Kryniry Morskiej:

3r8 9o mineralna woda chlorkowg-sodowa - solanka, jodkowa

KIEno{NIx ZAKŁADU

',\-r
Dr furm, Tcre,ta Latour

Podane wynilri odtreząsĘ u4ftpanie tb bądan€i pr6błi
v'\Ąm*ki eĘeliryzo§ffiB§por+srew2egaełffia,rcĘ ftrden€greEdar.ezTrxłie zF§€ni,oeMłcą a(§t§iĘEemsarz

pozo§aie w Laboratoriurn, ZTU - NIiZP-PżH.
Zeceniodawca ma prawq do zbźenia reklamacji na piśmie w terminie 14 dni od daty otrźrymania ninieisaych rryników analĘ.



Ocene

wyników anŃiawody z odwieńu IG.l w KrynĘ Morskiej, gmina Krynica Moruka,

województwo pomorskie

odwiert IG_l w Krynicy Morskiej na wspóhzędnych {1gg2) 1724289,65

i y:528676,78, zastdwykonany w 1969r do gtębokości 1800m. Po rekonstrukcji aktualna

głębokość wynosi 894m p.p.t i je§t zwięanaz utworami triasu.

Odwiert ten znajduje się w obrębie ózińkl w 436139, prz,y ulicy Portowej,

Proponowana wydajność eksploatacyjna tego otworu wynosi Q:z7młh przy depresji S:l8m,

Wedfug danych archiwalnychl woda z odwiertu IG-l w Krynicy Morskiej zostńa oceniona

jako: 3,81% chlorkowo-§odowa, jodkową termalna (230C)

Wyniki aktualnych badań fizykochemicznych i chemicznych wody z tega otworu uzYskane

w2013r oraz aktualną przedstawione ąponiżej wtabeli m l

1 A. pilicki, J_ Kulikowska, A. Iqadeyski- Ujęcia wod mineralnych i dabozmineralizowarrych w Polsce,

PrŃlemy Uzdrowiskowe- Warszawa fralzer- czerviec 1979 s,50

Zawańość

skladnika (mslt)

Rok 2$13 Rok 2016

październik mai Iipim

Odcąm (prT) 6,63 7,3 7,5

N}Ę* 5,05 3,4a 4,4o

Na* l2500,00 I0880,00 l0720,00

K- 65,00 85,00 83,00

Cł* żż04,oa ż2ż4,aa z2a4,ao

Mg'* 1081,00 1081,00 I091,00

Fe2+/3+
0,80 4,6 0,40

Mn 2+/4+ g,23 o,43 0,15

F- o,r7 0,11 0,10

Cl- 2,5524,ao 23a4ż,aa 22688,00

HCO?- 90,60 93,60 793a

so4,, l078,13 l142,00 1234,a0



Br- 79,oa l00,00 l 10,00

I- 2,74 3,żg 2,4a

NOz-
<0,02 <0,02 <0,02

Ną' <0,88 <ą88 <0,88

tłBOz 36,45 l0,10 21,00

ĘSiOs 14,16 5,60 l1,40

Suma
rozpu§z§roEjrch

skłedników

Ę684,tl 3867ą50 38';§,71

przedstawione w tabeli, a takżrc wcześniej§ze wyniki analiz fizyko-chemicznYch wodY

z odwiertu IG_l w Krynicy Morskiej wskazują stńitność jej charaktery§tyczn€o składu

chemicznego (w ramach dopuszczalnych wahń)

rest to woda 3,87o chlorkowo_sodową jodkową hipotermalna.

KIERoxNlĘ T,^KŁ^Dy

_/,L,&l
OrYtrm Teresa Latour


