Khôi phục và Đánh giá Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên sau Sự cố
Deepwater Horizon.
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MÔ TẢ DỰ ÁN
Dự án Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên
Laguna Cove Little Lagoon sẽ cấp kinh
phí mua lại hai dải đất hiện chưa xây
dựng và đang xây dựng các tiện nghi giải
trí để giúp công chúng tiếp cập thêm đến
Little Lagoon. Hai dải đất, nằm ở Gulf
Shores, phía tây nam Baldwin County,
AL, có tổng diện tích khoảng 53 mẫu và
tiếp giáp với khoảng 6.100 feet bờ biển
trên Little Lagoon. Thành phố Gulf
Shores sẽ sở hữu và duy trì các tài sản
này một khi chúng được mua lại.
Hai dải đất này trước đây đã được phê
duyệt để xây dựng khu dân cư và thương
mại lớn, bao gồm một bến du thuyền ở
Little Lagoon. Dự án sẽ bảo vệ các dải
đất này và môi trường sống trên chúng,
bao gồm môi trường sống quan trọng của
chuột biển Alabama, khỏi sự xây dựng
đó.

Các Tiện nghi Đề xuất Phục vụ
Công chúng
Ngoài việc cấp kinh phí mua lại các dải
đất, dự án sẽ cấp kinh phí xây dựng
một số tiện nghi giải trí để cho công
chúng thưởng thức:
• 65 chỗ đậu xe, chia cho hai khu
vực là bãi xuống kayak và cầu
tàu câu cá đã đề xuất
• cầu tàu câu cá công cộng có
phía cuối hình chữ 'T' với khả
năng tiếp cận tuân theo Đạo luật
ADA
• nhà tắm và nhà vệ sinh công
cộng
• lối đi lót ván để ngắm cảnh hoặc
câu cá
• bãi xuống kayak công cộng gần
mép lối đi lót ván

CHI PHÍ ƯỚC TÍNH
Chi phí ước tính của dự án này là
$4.400.000, trong đó bao gồm công tác
lập kế hoạch, kỹ thuật và thiết kế, xây
dựng, giám sát, vận hành và bảo trì, và
giám sát Ủy viên.

Khu vực Phục hồi Alabama

www.gulfspillrestoration.noaa.gov

Thảm thực vật ngập nước

Bản đồ này mô tả địa điểm
dự án đề xuất cho Laguna
Cove/Little Lagoon
Hệ Tọa độ:
North America Equidistant Conic
Dữ liệu: North American 1983
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