
Galveston Bay Watershed
Bayou Greenways

(TX_RESTORE_003_000_Cat1/Cat2)

Tên dự án: Bayou Greenwways
Chi phí: Loại 1: 355.450 USD | Loại 2: 6.753.550 USD
Thành viên Hội đồng thực hiện: Bang Texas

Chi tiết dự án: Dự án Thu mua hành lang ven sông Clear Creek, nằm ở Quận Harris Texas, là một 
phần của đề xướng lớn hơn gọi là dự án Bayou Greenways nhằm thu mua, bảo tồn và phục hồi 
gần 4.000 mẫu hành lang vùng đệm ven sông dọc theo tuyến đường thủy lớn, xuyên qua Quận 
Harris và Thành phố Houston.
 
Hoạt động: Dự án được đề xuất bao gồm các hoạt động trong hai loại FPL. Các hoạt động quy 
hoạch Loại 1 sẽ bao gồm hoàn thành tất cả các yêu cầu thẩm định và pháp lý cho việc thu mua 80 
đến 100 mẫu đất trong khu vực dự án Clear Creek Greenway và kinh phí để triển khai quản lý quá 
trình thu mua. Công tác này sẽ bao gồm các cuộc khảo sát đo đạc địa hình để xác định quyền sở 
hữu và kích thước các tài sản, thẩm định để đưa ra giá trị tài sản cho tất cả các lô bán dọc theo 
Bayou và kiểm tra môi trường để xác định liệu các lô bán có vấn đề môi trường hay không. Yêu 
cầu cuối cùng bao gồm quyền sở hữu, khảo sát ranh giới và báo cáo môi trường Giai đoạn I.

Các hoạt động Loại 2 được đề xuất xin tài trợ trong tương lai, và nếu được thực hiện sẽ bao gồm 
việc mua lại 80 đến 100 mẫu đất trong khu vực dự án Clear Creek Greenway.

Lợi ích môi trường: Mục tiêu chính của đề xuất này là khôi phục và bảo tồn môi trường sống, 
mục tiêu thứ cấp là khôi phục chất lượng nước, bổ sung và bảo vệ nguồn tài nguyên sống ở biển 
và ven biển, tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng, phục hồi và khôi phục kinh tế vùng 
Vịnh. Các hoạt động Loại 2, nếu được thực hiện, sẽ đạt được mục tiêu bảo vệ môi trường sống 
thông qua thu mua và bảo quản đất vĩnh viễn như công viên. Ngoài ra, mục tiêu phục hồi môi 
trường sống cũng có thể đạt được thông qua chương trình quản lý và bảo trì. công viên mạnh mẽ 
và có tài trợ.

Thời gian: Nếu các hoạt động Loại 1 được tài trợ, việc thẩm định và yêu cầu pháp lý sẽ được hoàn 
tất trong vòng 4-6 tháng. Nếu các hoạt động Loại 2 đã được thực hiện, thì các hoạt động này sẽ 
được hoàn thành trong vòng sáu đến mười hai tháng. Đất thu mua sẽ được bảo vệ vĩnh viễn như 
công viên.
 
Thông tin thêm về hoạt động này có thể được tìm thấy trong Phụ lục C. Vịnh Galveston; 
Nhận dạng duy nhất: TX_RESTORE_003_000_Cat1 và TX_RESTORE_003_000_Cat2.
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