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Sprzedawcy z wózkami Green Cart mogą teraz oferować wodę, 
orzechy oraz pokrojone owoce i warzywa  

 
Sprzedawcy żywności posiadający wydane przez Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej Miasta Nowy 
Jork zezwolenie na sprzedaż owoców i warzyw mogą teraz oferować dodatkowy asortyment zdrowej 
żywności. Poniżej opisano, w jaki sposób można sprzedawać z wózka lub ciężarówki butelkowaną 
wodę pitną, zwykłe orzechy oraz paczkowane, pokrojone owoce i warzywa.  
 
Woda 
• Można oferować szczelnie zamknięte butelki, puszki lub kartony z wodą. 

• Woda może być niegazowana lub gazowana i może zawierać dodatki smakowe  
lub mineralne. 

• Woda nie może zawierać sodu ani naturalnych lub sztucznych słodzików i musi mieć 
zerową wartość kaloryczną.  

• Woda niegazowana lub gazowana musi pochodzić od producenta certyfikowanego przez 
amerykańską Urząd ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) lub 
Wydział Zdrowia Stanu Nowy Jork.  

• Nie można oferować klientom wody, którą nalewa się do kubka z dzbanka, butelki, zbiornika  
z wodą pitną lub innego pojemnika.  

• Aby przechowywać wodę w butelkach, puszkach lub kartonach w lodzie, należy posiadać  
w wózku komorę do przechowywania zimnej wody, która umożliwia odprowadzanie lodu do 
wbudowanego zbiornika na ścieki.  

 
Orzechy 
• Można oferować surowe orzechy, zawierające tylko jeden składnik.  
• Nie można oferować orzechów z dodatkiem cukru, soli, pieprzu, oleju, przypraw, aromatów lub 

jakichkolwiek innych składników. Orzechy nie mogą być gotowane, prażone, mieszane ani 
kandyzowane. 

• Orzechy, które zostały już wyłuskane, muszą być pakowane komercyjnie przez producenta bądź 
przez sprzedawcę w dozwolonym mobilnym punkcie sprzedaży żywności i nie mogą być 
pakowane na wózku lub ciężarówce.  

• Orzechy w łupinach mogą być pakowane na wózku lub ciężarówce, pakowane komercyjnie lub 
pakowane w dozwolonym mobilnym punkcie sprzedaży żywności. Orzechy nie mogą być łuskane 
na wózku lub ciężarówce. 

 
Pokrojone i paczkowane owoce i warzywa 
• Można oferować pokrojone i paczkowane owoce i warzywa. Owoce i warzywa muszą być 

surowe, świeże i niemrożone.  
• Owoce i warzywa muszą być pokrojone i zapakowane komercyjnie przez producenta lub przez 

sprzedawcę w dozwolonym mobilnym punkcie sprzedaży żywności. Owoce i warzywa nie mogą 
być krojone na wózku lub ciężarówce.  

• Sprzedawcy muszą dysponować sprzętem do utrzymywania zapakowanych i pokrojonych 
owoców i warzyw w temperaturze nie wyższej niż 41 stopni Fahrenheita (5 stopni 
Celsjusza).  
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o Urządzenia chłodnicze wykorzystujące lód muszą posiadać odprowadzenie do 
wbudowanego zbiornika na ścieki. 

o W punkcie sprzedaży musi się znajdować termometr do pomiaru temperatury 
żywności. 

o Do dyspozycji musi być również termometr do pomiaru temperatury urządzeń 
chłodniczych. 

o Termometry muszą być skalibrowane. Aby uzyskać wytyczne dotyczące kalibracji, 
należy odwiedzić stronę nyc.gov/health i znaleźć instrukcje kalibracji 
termometrów (thermometer calibration guide). 

• Zapakowaną żywność należy przechowywać tak, aby woda z roztopionego lodu nie 
przedostawała się do opakowania. Należy używać pojemników lub opakowań, które nie 
przepuszczają wody. 

• Żadna część opakowania, która mogłaby być używana jako powierzchnia do jedzenia lub  
picia, nie może pozostawać w bezpośrednim kontakcie z lodem lub wodą pochodzącą  
z roztopionego lodu.  

 
Pakowanie żywności w punkcie sprzedaży 
Jeżeli pakuje się własną żywność, zamiast oferować żywność zapakowaną przez producenta, należy 
pakować ją w punkcie sprzedaży posiadającym zezwolenie Wydziału Zdrowia. Należy przestrzegać 
wymogów dotyczących etykietowania wydanych przez Wydział Rolnictwa i Rynku Stanu Nowy Jork 
(NYS Department of Agriculture and Markets) oraz ważyć opakowania za pomocą wagi, która została 
skalibrowana i sprawdzona przez niego lub przez Wydział Ochrony Konsumentów i Pracowników 
miasta Nowy Jork (NYC Department of Consumer and Worker Protection).  
W celu zapoznania się z informacjami na temat: 

• Wymogów dotyczących etykietowania należy odwiedzić stronę agriculture.ny.gov  
i znaleźć etykietowanie żywności (food labeling). 

• Kontroli wag należy odwiedzić stronę nyc.gov/dca i znaleźć  
kontrolę wag (scale inspections). 

• Aktualnie dozwolonych mobilnych punktów sprzedaży żywności należy zadzwonić do  
Biura Bezpieczeństwa Żywności i Higieny Społeczeństwa (Bureau of Food Safety and 
Community Sanitation) pod numer 212-676-1650 lub 212-676-1651 lub napisać na adres 
infobfscs@health.nyc.gov. 

 
Nowy sprzęt wymaga nowej inspekcji przed wydaniem zezwolenia 
W przypadku wprowadzenia zmian w wózku lub ciężarówce, w tym dodania nowych urządzeń 
chłodniczych, przed wydaniem zezwolenia wymagana jest nowa inspekcja Wydziału Zdrowia. Należy 
zadzwonić pod numer 212-676-1650, aby umówić się na wizytę.  
 
Brak zmian w wymogach dotyczących przechowywania punktów sprzedaży  
Sprzedawcy posiadający zezwolenie na sprzedaż owoców i warzyw mogą nadal przechowywać swoje 
wózki lub ciężarówki w alternatywnym, zatwierdzonym obiekcie, nawet jeżeli oferują te nowe 
produkty żywnościowe. Żywność musi być nadal przechowywana w dozwolonym punkcie sprzedaży.  
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zezwoleń i inspekcji należy odwiedzić stronę 
nyc.gov/health i znaleźć mobilny punkt sprzedaży żywności (mobile food vendors). 
 
W razie pytań należy wysłać e-mail na adres infobfscs@health.nyc.gov lub zadzwonić pod numer 
212-676-1650.  
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