
	

Tytuł operacji: „Przeciwdziałanie i zapobieganie szkodom na obiektach rybackich                                      
GR Opole Lubelskie PUSTELNIA oraz sąsiednich” 

Cel operacji: „Zapewnienie drożności rzeki Chodelki oraz zapobieganie szkodom i stratom 
powodowanym przez bobry, ptaki rybożerne oraz kłusownictwo na stawach rybnych. 
Operacja realizuje interes zbiorowy”. 

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

Całkowita wartość operacji:		   159.696,38 PLN 

Wartość dofinansowania dla operacji: 109.799,00 PLN 

	

Krótki opis operacji: 
Przedmiotowa operacja polegać będzie przede wszystkim na zapewnieniu drożności rzeki Chodelki 
zasilającej obiekty stawowe wnioskodawcy oraz innych uprawnionych do rybactwa sąsiednich osób z 
regionu LGD oraz zapobieganie szkodom i stratom powodowanym przez bobry, ptaki rybożerne oraz 
kłusownictwo na stawach rybnych. Operacja realizuje interes zbiorowy. 
 
Operacja składa się z następujących rodzajów zadań: 
1. Zakup kamer bezprzewodowych oraz termowizorów w celu walki i namierzania bobrów. 
2. Zakup pilarki spalinowej i koparki gąsienicowej w celu usuwania tam bobrowych i zwalonych przez 
bobry drzew. 
3. Zakup armatek hukowych w celu odstraszania ogromnie rybożernych kormoranów, powodujących 
duże straty w hodowli wnioskodawcy. 
 
Planowane efekty:  
Oczekuje się, że pomyślna realizacja wnioskowanej operacji przyniesie Spółce w niedalekiej 
przyszłości następujące korzyści: 
 
1. skuteczniejszą walkę ze szkodami bobrowymi w zakresie usuwania tam bobrowych, 
zwalonych drzew. 
2. skuteczniejszą walkę z kormoranami wyjadającymi ryby ze stawów. 
3. bardziej skuteczną walkę z kłusownictwem na stawach i dzięki temu mniejsze straty z tego 
tytułu. 
4. wzrost opłacalności prowadzenia działalności rybackiej w efekcie synergii wszystkich 
podjętych w projekcie działań minimalizujących szkody rybackie. 
5. realizację interesu zbiorowego w efekcie realizacji operacji, gdyż poprzez zapewnienie 
drożności cieków zaopatrzenie w wodę nie tylko swoich obiektów, ale i sąsiednich położonych w dole 
rzeki od usuwanych tam i przeszkód. Dzięki temu realizowany będzie interes zbiorowy innych 
użytkowników rzeki pobierających z niej wodę.  
6. zmniejszenie ryzyka niedoborów wody i w efekcie przyduch szczególnie w okresie letnim na 
obiek-tach wnioskdawcy oraz ościennych.  
7. 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 Spółki na 
rynku ulegnie zdecydowanej poprawie i przełoży się bezpośrednio na wzrost dochodów 
gospdoarstwa Spółki (mniejsze straty w hodowli ryb) oraz postrzegana będzie jako podmiot 
społeczny, dbający nie tylko o swój interes, ale i lokalnej społeczności – inni hodowcy czy 
użytkownicy rzeki (np. również położonego i czerpiącego z rzeki Chodelki kąpieliska 
miejskiego dla Opola Lubelskiego). 


