
	

Tytuł operacji: „Modernizacja obiektu  PUSTELNIA z uwzględnieniem poprawy warunków 
socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt” 

Cel operacji: „Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora 
akwakultury” 

Beneficjent:  Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie „PUSTELNIA” Sp. z o.o. 

Całkowita wartość operacji:		   739,317,01 PLN 

Wartość dofinansowania dla operacji: 306.262,22 PLN 

	

Krótki opis operacji: 
Przedmiotowa operacja polegać będzie przede wszystkim na modernizacji infrastruktury budynków w 
siedzibie Spółki co w efekcie przyczyni się do unowocześnienia i podniesienia standardów 
gospodarstwa rybackiego wnioskodawcy na obiekcie PUSTELNIA. W ramach operacji przewidziano 
następujące rodzaje zadań inwestycyjnych: 
 
1. prace modernizacyjne nieruchomości znajdujących się na terenie siedziby gospodarstwa w ramach 
obiektu PUSTELNIA. Zmodernizowane zostaną znajdujące się w złym stanie technicznym budynki:  

- Budynek: biuro-magazynek-warsztat-pomieszczenie socjalne 
- Budynek garaży 
- Pomieszczenie wagowe 
- Magazyn pasz 
- Magazyn zbóż 
- Budynek magazynowy 

 
2. zakupy inwestycyjne sprężarki niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa. 
 
Planowane efekty:  
Oczekuje się, że pomyślna realizacja wnioskowanej operacji, polegającej na rozbudowie i 
przebudowie istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania, poprzez 
przystosowanie go na do pełnienia nowych funkcji (tj. prowadzenia sprzedaży bezpośredniej ryb, 
obróbki oraz przetwarzania ryb – w ramach działalności MLO) oraz restauracji przyniesie Spółce w 
niedalekiej przyszłości następujące korzyści: 

1. podniesienie efektywności gospodarowania i oszczędności na kosztach operacyjnych 
– wyremontowane i zmodernizowane budynki zabezpieczą we właściwy sposób pasze, zboże, 
maszyny i sprzęt przed niekorzystnymi wpływami warunków atmosferycznych, zminimalizują 
potrzebę kolejnych napraw i remontów i modernizacji. 
2. poprawę jakości magazynowanej paszy i zboża - przez zapewnienie optymalnych 
warunków przechowywania zbóż i pasz dla ryb – remont i modernizacja magazynu paszowego i 
zbożowego. 
3. poprawę warunków socjalnych i bhp pracowników gospodarstwa - remont i 
modernizacja biura i pomieszczeń socjalnych, likwidacja szkodliwego eternitu. 
4. realizacja operacji w wymiarze biznesowym prowadzić będzie do wzrostu 
konkurencyjności przedsiębiorstwa wnioskodawcy i budowania jego przewagi konkurencyjnej, 
co niewątpliwie jest też niewymierną korzyścią. 
 

Reasumując w efekcie realizacji przedmiotowej operacji pozycja konkurencyjna Spółce na rynku 
ulegnie zdecydowanej poprawie i przełoży się bezpośrednio na wzrost dochodów Spółki oraz na 
wzrost opłacalności prowadzonej przez niego działalności w sektorze akwakultury. 


