Deepwater Horizon Oil Spill Natural Resource Damage Assessment
ơ

Florida:
Các dự án tại Quận Walton
Dự án Hồi phục được Đề xuất Sớm cho Giai đoạn III
MÔ TẢ DỰ ÁN
Ban Đánh giá Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên vụ Tràn
Dầu Deepwater Horizon đang đề xuất tám dự án giải trí
trong Walton County. Do vụ tràn dầu Deepwater
Horizon, sự tiếp cận của công chúng và sự thưởng thức
các nguồn tài nguyên thiên nhiên của họ ở vùng
Panhandle của Florida đã bị mất đi hoặc bị hạn chế. Tám
dự án sử dụng giải trí này được đề xuất tìm kiếm nhằm
tăng cường và / hoặc tăng sử dụng của công chúng và /
hoặc thưởng thức những tài nguyên thiên nhiên.
Đề xuất phát triển Công viên Deer Lake Của Tiểu bang sẽ
thêm một đường vào trải nhựa, bãi đậu xe, nơi tạm trú dã
ngoại, và một nhà vệ sinh.
Đề xuất các lối đi bộ lót ván cho Walton County và các
lối đi băng qua Đụn cát: Dự án nâng cấp tiếp cận bãi biển
Ed Walline sẽ thay thế các thiết bị đồ đạc được gắn cố
định trongcác mái lều cắm trại và nhà vệ sinh và nâng
cấp tất cả các đường ống nước nội thất tại cơ sở tiếp cận
với bãi Ed Walline.
Đề xuất các lối đi bộ lót ván tại Quận Walton và các lối đi
vượt Đụn cát: Dự án Nâng cấp Tiếp cận Bãi Tắm Gulfview
Heights sẽ thay thế đồ đạc nhà vệ sinh, cập nhật tất cả
đường ống dẫn nước nội thất, và sửa chữa tất cả các mặt
dưới vòm trần của mái che chỗ ngồi picnic tại cơ sở tiếp
cận với bãi Gulfview Heights.
Đề xuất các lối đi bộ lót ván tại Quận Walton và các lối
đi vượt Đụn cát: Dự Án Nâng Cấp Lối đi Lót ván Tiếp
cận các Đụn cát Grayton sẽ thay mới lối đi qua đụn cát
cho phép khách tham quan tiếp cận với bãi biển tại cơ sở
tiếp cận với Bãi Grayton Dunes

Đề xuất các lối đi bộ lót ván tại Quận Walton và các lối
đi vượt Đụn cát: Dự án Nâng cấp Lối đi lót ván tiếp cận
Bãi biển Dothan sẽ thay thế lối đi qua đụn cát cho phép
khách tham quan tiếp cận với bãi biển tại cơ sở tiếp cận
với bãi Dothan.
Đề xuất các lối đi bộ lót ván tại Quận Walton và các lối đi
vượt Đụn cát: Dự án Nâng cấp sự tiếp cận tới khu Palms of
Dune Allen West Beach sẽ xây dựng lối đi qua đụn cát, cho
phép khách tham quan tiếp cận với bãi biển tại khu vực
Bãi Tắm Palms of Dune Allen West.
Đề xuất các lối đi bộ lót ván tại Quận Walton và các lối đi
vượt Đụn cát: Dự án Nâng cấp sự tiếp cận tới khu Công
viên Bayside Ranchettes sẽ xây dựng một khu vực đỗ xe,
một bộ bàn tại khu vực picnic, bến thuyền và những bậc
dốc xuống vịnh tại Công viên Bayside Ranchettes.
Đề xuất Cung Cấp có Tính Chiến lược Lối Ra Vào Cho
Thuyền dọc Bờ biển Vịnh Florida: Quận Walton, dự án cải
tạo Bờ dốc hạ tàu thuyền Biển Choctaw sẽ thay thế bờ dốc
cho thuyền, lắp đặt hai bến kéo thuyền lên bờ, dỡ bỏ các
nhà vệ sinh xuống cấp và xây công trình vệ sinh mới, và
xây mới một khu vực đỗ xe rải nhựa và kẻ sơn tại ngay bờ
dốc cho thuyền vào tại Bãi Choctaw.

Đề xuất lối ra vào có tính chiến lược cho Thuyền dọc Bờ
biển Vịnh Florida: dự án cải tạo Bến đậu thuyền Lafayette
Creek của Quận Walton sẽ mở rộng bến khoảng 400 feet để
các tàu thuyền lớn hơn có thể ra vào và có thêm chỗ cho
các tàu thuyền khác tại bến Lafayette Creek hiện nay.
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Florida: Walton County Projects
ESTIMATED COST

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tổng chi phí cho tám dự án là $1,091,768.

$
Chi phí dự án phát triển Công viên Tiểu bang Dear
Lake State Park là $588,500.
$ 88 00

Kendra Parson
Gulf Coast Public Affairs Manager
Florida Department of Environmental Protection
Kendra.Parson@dep.state.fl.us (850) 245-2197

Dự án Cải tạo Cầu vượt Đụn cát và Lối đi lót gỗ cho Quận
Walton là $743,276.
Lối ra vào Chiến lược cho Tàu thuyền dọc Bờ Vịnh
Florida:Dự án Cải tạo Bờ dốc bến thuyền bãi Biển
Choctaw, Quận Walton là $140,642.
Lối ra vào Chiến lược cho Tàu thuyền dọc Bờ Vịnh Florida:
Dự án Cải tạo Bến thuyền Lafayette Creek Quận Walton là
$207,850.
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