
	

Tytuł operacji: „Zakupy niezbędnych maszyn i urządzeń służących wzrostowi produkcji 
rybackiej wnioskodawcy oraz modernizacja grobli na stawach.” 

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

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

Całkowita wartość operacji:		   744.054,25 PLN 

Wartość dofinansowania dla operacji: 301.508,92 PLN 

	

Krótki opis operacji: 
Przedmiotowa operacja polegać będzie przede wszystkim na modernizacji parku maszynowego Spółki 
oraz remoncie uszkodzonych grobli. Finalnie zrealizowana operacja poprzez unowocześnienie i 
podniesienie standardów gospodarstwa rybackiego wnioskodawcy przyczyni się do wzrostu produkcji 
rybackiej. 
 
W ramach operacji przewidziano następujące rodzaje zadań inwestycyjnych: 
 

1. zakupy niezbędnych maszyn i urządzeń:  
- Ciągnik rolniczy Massey Ferguson 6445 
- Wykonanie systemu przyjęcia ziarna 
- Zbiornik na paliwo 5000 litrów 
- Łódź paszowa 1000kg (11 szt.) 
- Łódź paszowa 800kg (3 szt.) 
- Rozsiewacz przyczepiany N062 
- Brona talerzowa V-270 i wał strunowy 2,7m 
- Osprzęt do TURa – szufla 
- Koparka gąsienicowa JCB JS 130 
- Samochód ciężarowy VW Transporter 1.9 tdi  

 
2. remont-modernizacja grobli stawowych na stawach obiektu "Pustelnia-Kulig". 
 
Planowane efekty:  
 

Oczekuje się, że pomyślna realizacja wnioskowanej operacji modernizacyjnej przyniesie Spółce w 
niedalekiej przyszłości następujące korzyści: 
 

- wzrost produkcji karpia (handlówka/materiał zarybieniowy). 
- podniesienie efektywności gospodarowania i oszczędności na kosztach operacyjnych – nowo 
zakupiony ciągnik rolniczy wraz z TURem, rozsiewacz i środek transportu, pozwolą sprawniej, 
szybciej, efektywniej i bez opóźnień przeprowadzić podstawowe zabiegi agrotechniczne co w efekcie 
umożliwi zwiększenie produkcji, zminimalizują potrzebę kolejnych napraw i remontów, oraz umożliwią 
sprawny transport ryb przy zarybieniach, odłowach i transporcie ryb żywych wprost z dostawą do 
klienta. 
- poprawę bhp pracowników gospodarstwa – zakupy nowszego bardziej niezawodnego i przyjaznego 
użytkownikowi sprzętu. 
- 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 wnioskodawcy na 
rynku ulegnie zdecydowanej poprawie i przełoży się bezpośrednio na wzrost produkcji rybackiej, 
wzrost tym samym dochodów samego wnioskodawcy i w konsekwencji na wzrost opłacalności 
prowadzonej przez niego działalności w sektorze akwakultury.  


