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Czy sprzedajesz żywność w miejscu publicznym takim jak ulica lub chodnik?

Informacje o przepisach dotyczących licencji dla mobilnych sprzedawców żywności:
Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) wydaje sześć (6) typów 
pozwoleń na sprzedaż żywności. Pięć z nich ma dwuletni okres ważności (wymagają przedłużania co dwa lata), 
natomiast jedno z nich ważne jest przez rok (wymaga przedłużania co roku). Wydawane są następujące pozwolenia:

1.  Citywide – ogólnomiejskie (pełen okres) (dwuletnie): Posiadacze pozwoleń mogą prowadzić sprzedaż przez 
cały rok na publicznych ulicach w każdej dzielnicy.

•  Istnieje też ogólnomiejskie pozwolenie zarezerwowane dla weteranów, niepełnosprawnych weteranów lub  
osób niepełnosprawnych.

2.  Borough-Specific – na poszczególne dzielnice (z wyłączeniem Manhattanu) (dwuletnie): Posiadacze 
pozwoleń mogą prowadzić sprzedaż przez cały rok na publicznych ulicach Bronksu, Brooklynu, Queens lub 
Staten Island.

3.  Fruit & Vegetable (Green Cart) – Owoce i warzywa (zielony koszyk) (dla poszczególnych dzielnic) 
(dwuletnie): Posiadacze pozwoleń mogą sprzedawać tylko całe świeże owoce, warzywa, wodę i surowe 
orzechy jednoskładnikowe przez cały rok na publicznych ulicach w każdej dzielnicy, lecz są ograniczeni do 
prowadzenia działalności na obszarach wyznaczonych okręgów policyjnych. 

4.  Restricted Area – ogólnomiejskie na ograniczonym obszarze (dwuletnie): Posiadacze pozwoleń mogą 
prowadzić sprzedaż na terenie nieruchomości prywatnej lub nieruchomości podlegającej jurysdykcji NYC Parks. 
Prowadzenie sprzedaży na terenie prywatnej nieruchomości wymaga dzierżawy od właściciela nieruchomości. 

5.  Specialized – Specjalne (zarezerwowane dla niepełnosprawnych weteranów i ich rodzin/małżonków) 
(dwuletnie): Posiadacze pozwolenia mogą prowadzić sprzedaż przez cały rok, ale są ograniczeni do działania 
wokół terenów administrowanych przez NYC Park.

6.  Sezonowe (tylko ogólnomiejskie) (roczne): Posiadacze pozwoleń mogą prowadzić sprzedaż na ulicach 
publicznych w każdej dzielnicy od 1 kwietnia do 31 października.

Uwaga: aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tych pozwoleń, odwiedź stronę nyc.gov/health

Skorzystaj z tej listy kontrolnej, aby dowiedzieć się, na co zwracają uwagę nasi inspektorzy, i pomóż uniknąć naruszeń. 
Dla Twojej wygody każdy wymóg wynika z odpowiednich przepisów prawa, zktórymi możesz się zapoznać w celu 
uzyskania dalszych informacji. W legendzie poniżej zawarto cytaty przepisów prawa i symbole stosowane w tej liście 
kontrolnej.

Ta lista kontrolna nie dotyczy mobilnych sprzedawców żywności, którzy działają na terenie jakiegokolwiek 
parku administrowanego przez NYC Park.

LEGENDA

NYC Code: Kodeks administracyjny miasta Nowy Jork
RCNY: Zasady miasta Nowy Jork
§: Punkt 
§§: Punkty

Język Polski | Polish

Mobile Food Vendors

https://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/mobile-and-temporary-food-vendors.page
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Licencje

1 Sprzedawca musi posiadać ważne pozwolenie dla mobilnych sprzedawców żywności 
wydane przez Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej (Department of Health and Mental 
Hygiene, DOHMH).

Wskazówka:  Sprzedaż, wynajem lub oferowanie do sprzedaży bądź wynajmu towarów 
lub usług, z wyłączeniem żywności, w miejscu publicznym wymaga 
uzyskania licencji dla sprzedawcy ogólnego wydanej przez Wydział 
Spraw Konsumenckich i Ochrony Pracowników miasta Nowy Jork (NYC 
Department of Consumer and Worker Protection, DCWP).

Wskazówka:  Sprzedaż towarów na autoryzowanych targach ulicznych (np. na 
targach ulicznych, imprezach towarzyskich lub festiwalach) wymaga 
tymczasowego pozwolenia dla sprzedawcy ulicznego wydanego przez 
DCWP.

☐ Tak

NYC Code §17-307(a)(1)

2 Wózek lub pojazd do prowadzenia sprzedaży musi mieć ważne pozwolenie dla mobilnego 
sprzedawcy żywności wydane przez DOHMH.

☐ Tak

NYC Code §17-307(b)(1)

3 Mobilny sprzedawca żywności musi nosić swoje pozwolenie tak, aby było zawsze widoczne 
dla otoczenia i funkcjonariuszy organów ścigania.

☐ Tak

NYC Code §17-311(b)

4 Naklejka i oznaczenie literowe pozwolenia mobilnego sprzedawcy żywności muszą się 
znajdować na wózku lub na pojeździe i być zawsze widoczne dla otoczenia i funkcjonariuszy 
organów ścigania. 

Wskazówka: Pozwolenie nie musi być wystawione na nazwisko sprzedawcy. 

☐ Tak

NYC Code §17-311(c)

5 Aby prowadzić sprzedaż na chodniku poza parkiem, należy mieć specjalne pozwolenie na 
prowadzenie sprzedaży. 

☐ Tak

NYC Code §17-315(i)

6 Posiadacze pozwolenia na ograniczonym obszarze (Restricted Area) nie mogą sprzedawać 
na terenie publicznym.

☐ Tak

NYC Code §17-307(b)(1)

Posiadacze pozwolenia na sprzedaż warzyw i owoców (Green Cart)

7 Można sprzedawać tylko świeże owoce i warzywa, wodę lub surowe orzechy 
jednoskładnikowe.

☐ Tak

NYC Code §17-307(b)(1)(c)

8 Można prowadzić działalność tylko w dzielnicy i okręgu policyjnym podanym na naklejce 
pozwolenia. 

☐ Tak

NYC Code §17-311(d)

https://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/mobile-and-temporary-food-vendors.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/license-checklist-general-vendor.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/license-checklist-temporary-street-fair-vendor.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/mobile-and-temporary-food-vendors.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/mobile-and-temporary-food-vendors.page
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Lokalizacja

Obszar ograniczony do prowadzenia sprzedaży z ograniczonymi wyjątkami

9 Nie wolno prowadzić sprzedaży na Manhattanie w „Strefie World Trade Center” określonej 
poniżej (włącznie z ulicami granicznymi): 

• Granica wschodnia: wschodnia strona Broadway
• Granica południowa: południowa strona Liberty Street
• Granica zachodnia: zachodnia strona West Street
• Granica północna: północna strona Barclay Street

Wyjątki: 

Mobilni sprzedawcy żywności mogą prowadzić sprzedaż na następujących ulicach:
• Broadway między Barclay Street a Vesey Street
• Wschodnia strona West Street między Barclay Street a Vesey Street
• Południowa strona Barclay Street między Church Street a Broadway

☐ Tak

NYC Code §17-315(k)(1)

Obszar ograniczony do prowadzenia sprzedaży bez wyjątków

10 Nie wolno prowadzić sprzedaży w poniższych obszarach na Manhattanie:

• Greenwich Street między Liberty Street a Thames Street
• Wschodnia strona West Broadway między Barclay Street a Park Place
• Liberty Street między Trinity Place a West Street
• Wschodnia strona West Street między Liberty Street a Cedar Street
• Zachodnia strona Trinity Place między Liberty Street a Thames Street

☐ Tak

NYC Code §17-315(k)(1)

11 Nie wolno prowadzić sprzedaży w odległości 20 stóp (6 m) od kawiarni ulicznych, stoisk 
przy sklepie, terenów objętych programem Otwarte Witryny (Open Storefronts) lub Otwarte 
Restauracje (Open Restaurants). 

☐ Tak

NYC Code §17-315(d)

12 Nie wolno prowadzić sprzedaży w odległości 10 stóp (3 m) od przejść dla pieszych na 
skrzyżowaniach, wejść i wyjść z metra oraz podjazdów.

☐ Tak

NYC Code §17-315(e)

13 Nie wolno prowadzić sprzedaży:

• w obrębie przystanku autobusowego, postoju taksówek lub na chodniku przy strefie 
„zakazu postoju”, która znajduje się przy szpitalu 

• na środku jezdni, chyba że środek jezdni to pasaż dla pieszych lub plac (posiada 
przestrzeń dla pieszych)

☐ Tak

NYC Code §§17-315(e), 17-315(h)



Lista kontrolna do inspekcji:
Mobilny sprzedawca żywności

06/2021 4 z 5

Wymóg Czy spełniasz 
ten wymóg?

Umiejscowienie i ekspozycja

14 Możesz prowadzić działalność tylko z wózka lub pojazdu. ☐ Tak

NYC Code §17-307(b)(1)

15 Należy pozostawić pieszym wolne od przeszkód przejście na chodniku o szerokości co 
najmniej 12 stóp (3,65 m). 

Wskazówka:  Odległość jest mierzona od linii nieruchomości do wszelkich przeszkód 
na chodniku (np. stojaków na rowery, hydrantów przeciwpożarowych, 
znaków ulicznych) lub, jeśli nie ma przeszkód, do krawężnika.

☐ Tak

NYC Code §17-315(a)

16 Wózek musi się znajdować przy krawężniku. ☐ Tak

NYC Code §17-315(a)

17 Wózek, pojazd, towary, które sprzedajesz, oraz wszelkie inne przedmioty związane 
z prowadzoną sprzedażą nie mogą dotykać żadnych budynków lub obiektów (np. 
latarni, parkometrów, skrzynek pocztowych, słupów sygnalizacji świetlnej, hydrantów 
przeciwpożarowych, skrzynek na drzewach, ławek, wiat przystankowych, koszy na śmieci 
lub barier drogowych).

☐ Tak

NYC Code §17-315(b)

18 Przestrzeń bezpośrednio pod wózkiem lub pojazdem można wykorzystać wyłącznie do 
przechowywania artykułów przeznaczonych do sprzedaży.

☐ Tak

NYC Code §17-315(c)

19 Wózek musi się znajdować w odległości co najmniej 20 stóp (6 m) od wejścia lub wyjścia 
dowolnego budynku.

☐ Tak

NYC Code §17-315(d)

20 Nad wózkiem musi być zainstalowana osłona w celu zabezpieczenia żywności i 
wyposażenia przed zanieczyszczeniem. 

Wskazówka: Można użyć składanego parasola.

☐ Tak

24 RCNY §6-04(o)

21 Najdłuższy bok wózka lub pojazdu musi być ustawiony równolegle do krawężnika i 
przylegać do niego.

☐ Tak

24 RCNY §6-06(a)

Inne

22 Jeśli wózek lub pojazd znajduje się na jezdni (np. na miejscach parkingowych), należy 
przestrzegać wszystkich przepisów ruchu drogowego i parkowania. 

☐ Tak

NYC Code §17-315(f)

23 Nie wolno prowadzić działalności na płatnym miejscu parkingowym. ☐ Tak

34 RCNY §4-08(h)(7)
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Prezentowanie cen

24 Wszystkie oferowane na sprzedaż artykuły muszą być opatrzone ceną bez podatku  
w następujący sposób:

• Na pojedynczym artykule za pomocą pieczątki, przywieszki lub etykiety. LUB
• Na znaku, który jest dobrze widoczny w miejscu ekspozycji artykułu.

☐ Tak

NYC Code §20-708

Wyrzucanie śmieci

25 Nie wolno wystawiać śmieci na ulicę. ☐ Tak

NYC Code §16-118

26 Nie wolno wyrzucać śmieci do publicznego kosza na śmieci. ☐ Tak

NYC Health Code, 24 RCNY Art. 89.25(a)

27 Z wózka lub pojazdu nie mogą się wydostawać płyny, śmieci ani jedzenie. ☐ Tak

NYC Health Code, 24 RCNY Art. 89.25(c)

Aby uzyskać dodatkowe informacje: odwiedź stronę nyc.gov/BusinessToolbox | zadzwoń pod numer 311  
(212) NEW-YORK (poza NYC)

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest wyczerpujący i nie stanowi porady prawnej. 
Nowojorskie podmioty gospodarcze muszą przestrzegać wszystkich odpowiednich praw i przepisów federalnych, 
stanowych i miejskich. Podmioty gospodarcze są odpowiedzialne za znajomość i przestrzeganie obowiązujących 
przepisów, które mają wpływ na ich działalność.

https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/licenses.page

