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Ogólne informacje o pozwoleniach Green Cart w mieście Nowy Jork  

Pozwolenia Green Cart w mieście Nowy Jork (NYC) wydaje się w celu dostarczania, wózkami i 
ciężarówkami, świeżych owoców i warzyw oraz innej zdrowej żywności do dzielnic 
nieposiadających dostępu do świeżych produktów. Sprzedawcy Green Cart muszą posiadać 
licencję Wydziału Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (Wydział Zdrowia) na 
sprzedaż żywności, a operatorzy wózków pozwolenie Green Cart (świeże owoce i warzywa) 
wydane przez Wydział Zdrowia.  
 
Jaką żywność można oferować w ramach pozwolenia Green Cart?  
W ramach pozwolenia Green Cart można oferować całe, niepokrojone surowe owoce i 
warzywa, takie jak całe marchewki, banany, jabłka i jagody; butelkowaną wodę pitną; surowe 
orzechy; oraz pokrojone owoce i warzywa, jeśli wózek lub ciężarówka posiada sprzęt do 
przechowywania żywności w niskiej temperaturze i jest ona wstępnie zapakowana. Więcej 
informacji na temat zakresu sprzedaży w ramach pozwolenia Green Cart, można znaleźć na 
stronie nyc.gov/greencarts.  
 
Gdzie można korzystać z pozwolenia Green Cart?  
Z pozwolenia Green Cart można korzystać w wyznaczonych do tego celu dzielnicach. Odwiedź 
stronę nyc.gov/greencarts, aby dowiedzieć się więcej.   
 
Ile pozwoleń Green Cart wydano? 
W NYC wydano 1000 pozwoleń Green Cart: 350 dla Brooklynu, 350 dla Bronxu, 150 dla 
Manhattanu, 100 dla Queens i 50 dla Staten Island.  
 
Ile kosztuje uzyskanie pozwolenia Green Cart? 

• Koszty początkowe: aby ubiegać się o pozwolenie Green Cart należy posiadać ważną 
licencję na mobilną sprzedaż żywności. W przypadku jej braku należy zapłacić 53 USD za 
Kurs Bezpieczeństwa Żywności dla Sprzedawców Mobilnych i 50 USD za licencję, która 
jest ważna przez dwa lata. W przypadku otrzymania pozwolenia Green Cart, jego koszt 
to 75 USD i jest ono ważne przez dwa lata. 

• Koszty odnowienia: odnowienie licencji co dwa lata kosztuje 50 USD, plus 10 USD opłaty 
za rozliczenie podatkowe. Koszt odnowienia pozwolenia co dwa lata to 50 USD.  

• Weterani Stanów Zjednoczonych posiadający Certyfikat Sprzedawcy w Stanie Nowy Jork 
(New York State Peddler's Certificate) lub żyjący małżonek lub partner życiowy weterana 
posiadającego ten certyfikat są zwolnieni z opłat za licencję i pozwolenie.  
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Jak mogę uzyskać licencję na mobilną sprzedaż żywności?  
Zadzwoń pod numer 311 i zapytaj o „Mobile Food Vendor License Application” (Wniosek o 
licencję dla mobilnego sprzedawcy żywności) lub odwiedź stronę 
www1.nyc.gov/nycbusiness/description/mobile-food-vending-license. 
 
Jak mogę ubiegać się o pozwolenie Green Cart?  
Pozwolenia Green Cart są wydawane osobom znajdującym się na liście osób oczekujących na 
ich wydanie. Każda dzielnica ma swoją listę osób oczekujących. Po wyczerpaniu limitu na 
aktualnej liście tworzona jest nowa lista osób oczekujących. Podczas okresu zapisów można 
ubiegać się o wpisanie na listę osób oczekujących na wydanie pozwolenia Green Cart. Więcej 
informacji o terminach rozpoczęcia przyjmowania wniosków na listę osób oczekujących można 
znaleźć na stronie nyc.gov/greencarts. 
 
Co dalej po złożeniu wniosku o wpis na listę osób oczekujących?  
Wydział Zdrowia utworzy listę osób oczekujących dla każdej dzielnicy w oparciu o grupy 
priorytetowe i system losowy. Po wybraniu z jednej z list osób oczekujących w danej dzielnicy, 
Wydział Zdrowia za pośrednictwem poczty wyśle zawiadomienie z numerem listy osób 
oczekujących oraz wniosek o wydanie pozwolenia. 
 
Pierwszeństwo do uzyskania miejsca na liście osób oczekujących jest oparte na systemie 
punktowym. Więcej punktów otrzymują wnioskodawcy z niepełnosprawnością, weterani 
Stanów Zjednoczonych z lub bez niepełnosprawności oraz wnioskodawcy, którzy są już na 
innych listach osób oczekujących na wydanie pozwolenia na mobilną sprzedaż żywności, 
prowadzonych przez Wydział Zdrowia. Wnioski w ramach każdej grupy priorytetowej są losowo 
przypisywane do numeru na liście osób oczekujących. Osoby, które nie mogą udowodnić swojej 
grupy priorytetowej, w momencie otrzymania powiadomienia o możliwości złożenia wniosku o 
pozwolenie, zostaną odrzucone we wszystkich wybranych dzielnicach i będą musiały jeszcze raz 
złożyć wniosek po ponownym otwarciu list osób oczekujących.  
 
Widzę, że niektóre dzielnice mają więcej pozwoleń Green Cart niż inne. Czy moje szanse będą 
większe, jeśli wybiorę więcej niż jedną dzielnicę?  
Szanse na otrzymanie pozwolenia zależą od tego, ilu jest chętnych, od grupy priorytetowej i od 
tego, czy wnioskodawca jest gotowy do prowadzenia działalności w większej liczbie dzielnic. 
Składając wniosek o wpisanie na listę osób oczekujących należy zaznaczyć wszystkie dzielnice, w 
których zamierza się korzystać z pozwolenia Green Cart. W przypadku zamiaru działania tylko w 
jednej dzielnicy, należy zaznaczyć tylko ten obszar.  
 
Jeśli złożę wniosek o wpisanie na listę osób oczekujących na wydanie pozwolenia Green Cart, 
czy moje imię i nazwisko zostanie usunięte z innych tego rodzaju list?  
Nie. Listy osób oczekujących na inne rodzaje pozwoleń na mobilną sprzedaż żywności i 
pozwolenia Green Cart są odrębne. Ubieganie się o wpisanie na listę osób oczekujących na 
wydanie pozwolenia Green Cart nie będzie miało wpływu na status lub pozycję wnioskodawcy 
na jakiejkolwiek innej liście osób oczekujących na wydanie pozwolenia na mobilną sprzedaż 
żywności. 
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Jeśli mam już pozwolenie na mobilną sprzedaż żywności, czy mogę również uzyskać 
pozwolenie Green Cart?  
W tym samym czasie można posiadać tylko jedno pozwolenie na mobilną sprzedaż żywności. Po 
złożeniu wniosku i wybraniu do otrzymania pozwolenia Green Cart oraz jego zaakceptowaniu, 
konieczne będzie oddanie innego pozwolenia na mobilną sprzedaż żywności.  
 
Jak mogę otrzymać pozwolenie Green Cart?  
Należy kupić własny wózek, a następnie Wydział Zdrowia musi go zweryfikować i zatwierdzić 
przed rozpoczęciem jego użytkowania. Odwiedź stronę nyc.gov/greencarts, aby znaleźć listę 
zatwierdzonych producentów wózków. 
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