
Nowe projekty robót geologicznych dotyczące 
poszukiwania lub rozpoznawania wód leczniczych, 

termalnych, solanek i torfów leczniczych zatwierdzone 
przez marszałków województw od dnia 1 stycznia 2012 r. 

 
1) „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód 
termalnych w utworach dewońskich w miejscowości Bałtów, gmina Bałtów, powiat 
ostrowiecki, woj. świętokrzyskie” zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2012 r. 
Wnioskodawca: DLF Inwest Sp. z o. o. w Bałtowie 

 

*** 
2) „Projekt robót geologicznych dla ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia 
wód termalnych z otworu Swarzędz IGH-1 w Poznaniu” zatwierdzony decyzją 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2012 r. 
Wnioskodawca: Termy Maltańskie Sp. z o. o. w Poznaniu 

 

*** 
3) „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego 

wód termalnych z utworów karbonu górnego Pakoszów PT-1 w Piechowicach” 
zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego  

z dnia 13 marca 2012 r. 
Wnioskodawca: Pan Jerzy Jończa 

 

*** 
4) „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów poszukiwawczych A-8p,  

M-12p, M-15p oraz rozpoznawczych A-8, M-11, M-12, M-13, M-14, M-15 
w utworach paleogeńskich , w celu ujęcia wód leczniczych w obrębie obszaru 

górniczego „Muszynianka”, w miejscowości Andrzejówka i Milik, w gminie 
Muszyna, powiat nowosądecki, województwo małopolskie”, zatwierdzony decyzją 

Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19 marca 2012 r. 
Wnioskodawca: Spółdzielnia Pracy „Muszynianka” 

 

*** 
5) „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego ujmującego 

wody do celów leczniczych z utworów kambru i ediakaru w miejscowości Mielnik 
n/Bugiem” gm. Mielnik, pow. siemiatycki, woj. podlaskie; zatwierdzony decyzją 

Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 23 marca 2012 r. 
Wnioskodawca: Wójt Gminy Mielnik 

 

*** 
6) „Projekt robót geologicznych na aktualizację zasobów eksploatacyjnych  

i chemizmu wody leczniczej ujęcia M-4 w Miliku, gmina Muszyna,  
powiat nowosądecki, województwo małopolskie”, zatwierdzony decyzją  

Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2012 r. 
Wnioskodawca: Spółdzielnia Pracy „Muszynianka” 



 

*** 
7) „Projekt robót geologicznych na aktualizację zasobów eksploatacyjnych 
i chemizmu wody leczniczej ujęcia K-1 w Miliku, gmina Muszyna, powiat 

nowosądecki, województwo małopolskie”, zatwierdzony decyzją Marszałka 
Województwa Małopolskiego z dnia 15 czerwca 2012 r. 
Wnioskodawca: Spółdzielnia Pracy „Muszynianka” 

 

*** 
9) „Projekt robót geologicznych na wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego 

w utworach kredowych w celu rozpoznania i ujęcia leczniczych wód siarczkowych 
w miejscowości Badrzychowice, w gminie Nowy Korczyn, powiecie buskim, 

województwie świętokrzyskim”, zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2012 r. 

Wnioskodawca: Hydrogeotechnika Sp. z o.o.  
 

*** 
10) „Projekt robót geologicznych dla poszukiwania i rozpoznawania wód termalnych 

w celu ich wykorzystania do produkcji energii w miejscowości Olsztyn”, zatwierdzony 
decyzja Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 31 października 2012 r.  

Wnioskodawca „Goldregen” Sp. z o. o. w Olsztynie 
 

*** 
11) „Projekt prac geologicznych poszukiwania wód termalnych otworem PkT-1 

w Piechowicach – Pakoszowie k/Jeleniej Góry”, zatwierdzony decyzją Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2012 r. 

Wnioskodawca: Bielarnia Hessa Sp. z o.o. 
  

*** 
12) „Projekt robót geologicznych w celu wykonania odwiertu za wodami termalnymi  

w Bukowinie Tatrzańskiej w obrębie obszaru górniczego „Bukowina”  
położonego w miejscowości Bukowina Tatrzańska, gmina Bukowina Tatrzańska, 

powiat tatrzański, woj. małopolskie zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa 
Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2012 r.  

Wnioskodawca: Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o. 
 

*** 
13) „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu badawczego „Celejów GT-1”  

w celu rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych z utworów  
karbonu i dewonu /Etap I/ w miejscowości Celejów, gmina Wąwolnica,  

powiat puławski, województwo lubelskie”, zatwierdzony decyzją Marszałka 
Województwa Lubelskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. 

Wnioskodawca: Termy Celejów Sp. z o.o. 

*** 



 14) „Projekt robót geologicznych na wykonanie hydrogeologicznego otworu 
badawczo-eksploatacyjnego z utworów permskich dla ujęcia wód leczniczych 

w Sokołowsku”, gmina Mieroszów, powiat wałbrzyski, woj. dolnośląskie 
zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 

2013 r. 
Wnioskodawca: Gmina Mieroszów 

*** 
15) „Projekt robót geologicznych na wykonanie dwóch otworów poszukiwawczych  

nr PB-1 i PB-2 za wodą podziemną leczniczą – mineralną swoistą w utworach 
kredowych dla „Mini Market” Bożena Babiarz w miejscowości Piestrzec,  

gm. Solec-Zdrój”, zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 
 z dnia 31 października 2013 r.  

Wnioskodawca: Pani Bożena Babiarz  
 

*** 
16) „Projekt robót geologicznych na wykonanie pompowania pomiarowego otworu 

Busko C-1 ujmującego wodę siarczkową z utworów kredy w celu aktualizacji 
wielkości zasobów eksploatacyjnych złoża wód leczniczych Busko-Północ”, 

zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 31 grudnia 2013 r. 

Wnioskodawca: Hydrogeotechnika Sp. z o.o 
 

*** 
17) „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu badawczo – 

eksploatacyjnego Dąbki U – 1 dla ujęcia wód do celów leczniczych w Dąbkach”, 
zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego  

z dnia 3 marca 2014 r. 
Wnioskodawca: Firma Handlowa Hurt – Detal Delicja Danuta Urbanowicz 

Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy DUKAT w Dąbkach 
 

*** 
18) „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczego  

„Sól S-1” w celu ujęcia wód leczniczych z utworów trzeciorzędu w miejscowości 
Sól”, zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Śląskiego  

z dnia 18 kwietnia 2014 r. 
Wnioskodawca: Andrzej Szczotka z Rajczy, Jan Waligóra z Milówki 

 

*** 
19) „Projekt robót geologicznych otworu badawczego Celejów GT-2  

w celu rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych  
o głębokości 1200,00m” zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa 

Lubelskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. 
Wnioskodawca: Termy Celejów Sp. z o.o. w Lublinie 

 

*** 



 20) „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologiczno-
rozpoznawczego dla udokumentowania wód termalnych w miejscowości 

Cudzynowice, gmina Kazimierza Wielka, powiat kazimierski, województwo 
świętokrzyskie” zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 10 czerwca 2014 r. 
Wnioskodawca: Powiat Kazimierski 

 

  *** 
21) „Projekt robót geologicznych nr 3 na wykonanie odwiertu badawczo-
eksploatacyjnego Konin GT-1 dla ujęcia wód geotermalnych w Koninie  
(Wyspa „Pociejewo”)”, zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 2014 r. 
Wnioskodawca: Geotermia Konin Spółka z o.o.  

 

*** 
22) „Projekt robót geologicznych dla udokumentowania w kat. B złoża torfu 

leczniczego (borowiny) „Siwice 1” w miejscowości Busko-Zdrój, gmina Busko-Zdrój,  
powiat buski, województwo świętokrzyskie”, zatwierdzony decyzją Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2014 r. 
Wnioskodawca: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. 

 

*** 
23) „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologicznego 

zastępczego B-16b wraz z projektem likwidacji otworu istniejącego B-16a w obrębie 
złoża wód leczniczych, siarczkowych „Busko II” w Busku-Zdroju, powiat buski, 
województwo świętokrzyskie” zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego  
z dnia 2 października 2014 r. 

Wnioskodawca: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. 
 

*** 
24) „Projekt robót geologicznych na przeprowadzenie badań dla ustalenia zasobów 

eksploatacyjnych ujęcia wód leczniczych „otwór OB.-1” w Krakowie – 
Opatkowicach, województwo małopolskie”, zatwierdzony decyzją Marszałka 

Województwa Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. 
Wnioskodawca: „Łagiewnickie Źródła” Sp. z o.o. 

 

*** 
25) „Dodatek do Projektu robót geologicznych nr 3 na wykonanie odwiertu badawczo 

– eksploatacyjnego Konin GT-1 dla ujęcia wód geotermalnych w Koninie (Wyspa 
„Pociejewo”)” zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 

20 stycznia 2015 r.  
Wnioskodawca: Geotermia Konin Spółka z o.o. 

 
*** 



26) „Projekt robót geologicznych celem ustalenia zasobów eksploatacyjnych wód 
mineralnych termalnych z utworów triasu dolnego na terenie Fromborka (otwór 
Frombork IGH-1)” zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 6 lutego 2015 r.  
Wnioskodawca: Małgorzata Wrońska Burmistrz Miasta i Gminy Frombork 

 

*** 
27) „Projekt robót geologicznych na rozpoznanie złoża wód podziemnych – solanek 

z utworów miocenu (warstw dębowieckich) i dewonu, w miejscowości Jaworze” 
zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 lutego 2015 r. 

Wnioskodawca: Gmina Jaworze 
 

*** 
28) „Projekt robót geologicznych na wykonanie poszukiwawczo-rozpoznawczego 

otworu hydrogeologicznego Chajec-1 w miejscowości Krosno” zatwierdzony decyzją 
Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17 lutego 2015 r.  

Wnioskodawca: Prezydent Miasta Krosna 
 

*** 
29) „Projekt robót geologicznych dla otworu badawczego Krutyń GT-1  

w celu rozpoznania i udokumentowania zasobów wód mineralnych i termalnych  
w rejonie gminy Piecki w granicach działek nr 143/1, 141 oraz 142,  

obręb Krutyń, gmina Piecki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie” 
zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

z dnia 30 marca 2015 r. 
Wnioskodawca: Gmina Piecki 

 

*** 
30) „Projekt robót geologicznych na rozpoznanie warunków hydrogeologicznych 

Szczawiny dla ujęcia szczawy oraz wody zwykłej” zatwierdzony decyzją  
Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2015 r. 

Wnioskodawca: ESTA Krystyna Jarawska 
 

*** 
31) „Projekt robót geologicznych na wykonanie poszukiwawczo-rozpoznawczego 

otworu hydrogeologicznego Chajec-2 w miejscowości Krosno” zatwierdzony decyzją 
Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 19 czerwca 2015 r. 

Wnioskodawca: Prezydent Miasta Krosno 
 

*** 
32) „Projekt prac geologicznych poszukiwania termalnych wód leczniczych otworami 

DT-1 i DT-2 w miejscowości Dobra (powiat Krapkowice)” zatwierdzony decyzją 
Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 11 sierpnia 2014 r. 

Wnioskodawca: Venator Investum Sp. z o.o. 
 



*** 
33) „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego 

Sulisław GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Sulisław  
gm. Grodków” zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Opolskiego  

z dnia 12 grudnia 2014 r. 
Wnioskodawca: BTC Sp. z o.o. 

 

*** 
34) „Dodatek do projektu robót geologicznych na wykonanie otworu 

hydrogeologicznego zastępczego B-16b wraz z projektem likwidacji otworu 
istniejącego B-16a w obrębie złoża wód leczniczych, siarczkowych „Busko II” w 

Busku-Zdroju” zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z 
dnia 2 lutego 2016 r.  

Wnioskodawcza: Uzdrowisko Busko-Zdrój 
 

*** 
35) „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologiczno-

rozpoznawczego dla udokumentowania wód termalnych i leczniczych, miejscowość 
Solec-Zdrój, gmina Solec Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie” 

zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 
2016 r. Wnioskodawca: Uzdrowisko Solec-Zdrój  

 

*** 
 


