НЕМАЧКА ОДОБРИЛА 6,5 МИЛИОНА ЕВРА ЗА ПАЛИЋ
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Влада Немачке одобрила је 6.5 милиона евра, бесповратних средстава путем КфW банке
(Немачке инвестиционе банке) за санацију Палићког и Лудошког језера.

Како је објаснио градоначелник Јене Маглаи, јуче је у Берлину дата сагласност и потписан
је уговор о одобравању средстава за овај пројекат, данас је потписан и записник о
реализацији пројекта, те следи само потписивање коначног уговора.
- Комплетан аранжман који је немачка Влада определила за решавање проблема
биодиверзитета у Србији долази у Суботицу за пројекат сређивања биодиверзитета језера
Палића и Лудаша - најавио је градоначелник. - До овог новца нисмо дошли преко ноћи,
томе је претходио велики посао и захвалио бих се свима који су у њему учествовали. Сада
смо дошли до фазе када потпуно реално можемо рећи да следеће године крећемо у
реализацију овог пројекта и да у следећих неколико година можемо потпуно променити
стање језера. Пред локалном самоуправом је сада огроман посао да у наредном периоду
реши имовинско-правне односе, усвоји планове детаљних регулација и изради пројетне
документе.
Овај пројекат почео је пре две године када је Влада Немачке, у оквиру сектора заштите
вода, одлучила да већу пажњу посвети заштити биовердизета, а потом послала свог
консултатна да обиђе пет балканских земаља. За разлику од претходних пројеката, где су
средства обезбеђивана комбиновањем кредита и бесповратног износа, овде је реч о чисто
бесповратним новчаним средствима.
Важан партнер у овом пројекту је ЈКП „Водовод и канализација“, који у наредном
периоду такође планира велике инвестиције, као што су повез канализације од Палића
до пречистача, пројекат вредан 1.3 милиона евра, изградња канализационе мрежа у
насељу и прикључење још 1500 домаћинстава, побољшање рада пречистача.
- Од ових пет земља и свих потенцијалних локација широм Србије једино је Суботица
урадила и припремила све што треба да би потпуности искористила бесповратна средства
– нагласила је Вибеке Кристенсен из КфW банке. - Док су трајале припреме, наши људи
су увек хвалили оно што се дешава у Суботици и говорили да је то прави пројекат који
заслужује ова средства. За овај пројекат је важно рећи да ће помоћи да се развијају
туристички потенцијали региона и града и желим да за пет година видим младе како се
возе око језера, нове вртиће и школе али и промену свести људи о еколошким питањима.

Резултат санације језера треба да буде квалитетна вода, која ће се постићи стварањем
„тампон“ зона и смањивањем прилива фосфора и азота, ђубрива и пестицида.
- Измуљивање није неопходно за опоравак језера а дошли смо до закључка да можемо
говорити о одстрањивању биомасе из језера, тако ћемо доста нутриенета извадити из воде,
затим санационим ловом рибе такође вадимо биомасу, караш ћемо изловити и
направићемо равнотежу другим рибама – објашњава Ференц Мартон, директор предузећа
„Палић Лудаш“. - Измуљивање је проблематично јер не знамо шта ћемо са муљем, а према
закону требали би да га оставимо у језеру. Према проценама, око пет година треба да би се
грађани могли безбедно купати.

