
 
 

Gospodarstwo Rybackie Karczma „DĘBOWY DWÓR" Mirosław Zaborniak 

zrealizowało następujące projekty ze wsparciem unijnym 

w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020: 
 

1. „Modernizacja gospodarstwa w Rudzie Różanieckiej z uwzględnieniem poprawy warunków 

socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt”. 

Przedmiotem  zrealizowanej  operacji  była  modernizacja  parku  maszynowego  gospodarstwa  

oraz utwardzenie  placu  manewrowego  w  siedzibie  gospodarstwa  w  Rudzie  Różanieckiej.  

W  celu  usprawnienia  bieżącej  obsługi,  realizacji  zabiegów  agrotechnicznych  na  stawach  

oraz jako transport wewnętrzny zakupiony został nowy nowoczesny ciągnik rolniczy ZETOR 

wraz z ładowaczem. Ponadto zakupiono mulczera, który będzie kosiarką typu tylno-bocznego 

i posłuży w gospodarstwie do koszenia traw na groblach w płaszczyźnie poziomej z tyłu za 

ciągnikiem, a także do koszenia rowów i poboczy skarp grobli. Ponadto  dla  sprawnego  

transportu własnego ryb i materiału zarybieniowego zakupione zostały profesjonalne baseny 

do przewozu ryb żywych wraz z osprzętem. Natomiast w samej siedzibie gospodarstwa 

utwardzono cały plac manewrowy przy magazynach zbóż, garażach, wiatach i biurze. 

Wykonane prace umożliwią nie tylko poprawę w zakresie infrastruktury drogowej, ale też 

poprawę sytuacji w zakresie warunków higieny i bezpieczeństwa produkcji. Znacząco 

poprawiła się organizacja pracy przy załadunku i wywózce paszy i zboża. 

 

2.  „Rozwój działalności uzupełniającej Gospodarstwa Rybackiego Karczma “DĘBOWY DWÓR” 

Mirosław Zaborniak poprzez stworzenie Podkarpackiego Centrum Turystyki Wędkarskiej i 

Edukacji w Akwakulturze”. 

Przedmiotem zrealizowanej operacji było stworzenie w Rudzie Różanieckiej inicjatywy pod 

roboczą nazwą Podkarpackie Centrum Turystyki Wędkarskiej i Edukacji w Akwakulturze (w 

skrócie: PCTWiEwA), poprzez rozbudowę niewystarczającej bazy noclegowej jako zaplecza do 

stworzonego łowiska specjalnego na nieodległym stawie Kępy. Organizacja łowiska 

specjalnego oraz rozbudowa bazy noclegowej były ze sobą w pełni komplementarne i miały na 

celu zintensyfikowanie turystyki wędkarskiej w gospodarstwie wnioskodawcy w najbliższych 

latach. Ponadto stworzono tematyczną ścieżkę edukacyjną dla dzieci zlokalizowaną przy 

istniejącym placu zabaw tuż obok pobliskiego stawu „Jezioro”. W ramach rozbudowy części 

hotelowej istniejącej bazy noclegowej wybudowano także salę szkoleniowo-konferencyjną, w 

której organizowane będą szkolenia, konferencje, okolicznościowe i wystawy stałe i czasowe 

związane m.in. z tematyką akwakultury, ochrony przyrody i pozaprodukcyjnymi walorami 

stawów karpiowych.  

 

3. „Zakup pojazdu z basenami do transportu ryb żywych dla gospodarstwa rybackiego w Rudzie 

Różanieckiej”. 

W ramach operacji zakupiony zostanie pojazd ciężarowy z zabudową pod baseny wraz z 

czterema basenami do transportu ryb żywych. Pojazd wykorzystywany będzie w 

gospodarstwie rybackim w Rudzie Różanieckiej. 

 

 

 



 
 

4. „Zakup koparki i spycharki dla gospodarstwa rybackiego w Rudzie Różanieckiej”. 

Przedmiotem zrealizowanej operacji był zakup dwóch nowoczesnych używanych maszyn 

pomocnych w konserwacji i remontach kompleksów stawowych należących do mojego 

gospodarstwa w Rudzie Różanieckiej, tj. spycharki gąsienicowej oraz koparki gąsienicowej. 

 

5. „Remont grobli stawowych na obiektach Gorajec i Stary Chotylub”. 

Operacja polegała na remoncie grobli stawowych na następujących kompleksów stawowych:  

Gorajec i Stary Chotylub, służących zrównoważonej gospodarce rybackiej w Gospodarstwie 

Rybackim Karczma „DĘBOWY DWÓR" Mirosław Zaborniak z siedzibą w Rudzie Różanieckiej. 

Remont polegał na koniecznych robotach remontowo–odtworzeniowych zdeformowanych i 

zaniżonych grobli ziemnych oraz na ich utwardzeniu do celów transportowych. Wykonane 

roboty miały za zadanie przywrócenie groblom stawowym pierwotnych cech morfologicznych,  

w tym wymaganych parametrów: wysokości, stabilności, szerokości korony i nachylenia skarp 

w przekrojach poprzecznych i podłużnych co zapewni na przyszłość bezpieczne utrzymywanie 

piętrzonych wód w poszczególnych stawach ww. kompleksów. 

 

6. „Budowa łowiska specjalnego w Rudzie Różanieckiej”. 

Operacja polegała na budowie i organizacji łowiska specjalnego typu "Złów i wypuść" wokół 

stawu Kępy w Rudzie Różanieckiej. Wybudowany został budynek zaplecza gospodarczego dla 

łowiska, wiata rekreacyjna z grillem, 20 pomostów wędkarskich (2 stanowiskowych). Ponadto 

utwardzony został teren oraz zapewnione zostały niezbędne elementy małej architektury (jak 

ławy, stoły, toalety). 


