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Licencje na nadzór: co mobilni sprzedawcy żywności powinni wiedzieć 
 
Nowe przepisy lokalne zmieniają sposób, w jaki mobilni sprzedawcy żywności mogą uzyskać całoroczne 
(pełnoprawne) pozwolenie na prowadzenie mobilnego punktu sprzedaży żywności (mobile food 
vending, MFV) i zwiększa liczbę zezwoleń o 4450 do 2032 r. Ściślej mówiąc, te nowe przepisy:   

• ustanawiają nowy rodzaj licencji MFV zwany licencją na nadzór. Licencja na nadzór umożliwia 
sprzedawcom ubieganie się o jedno pozwolenie. Istnieją dwa rodzaje licencji na nadzór: licencja 
ogólnomiejska i licencja dla wszystkich dzielnic w mieście Nowy Jork (New York City, NYC) z 
wyjątkiem dzielnicy Manhattan (poza dzielnicą Manhattan).  

• Wymaga, aby Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej NYC (Wydział Zdrowia) każdego roku 
oferował następującą liczbę wniosków do 2032 r.:  

o 100 wniosków o wydanie licencji na nadzór w całym mieście.  
o 300 wniosków o wydanie licencji na nadzór poza dzielnicą Manhattan.  
o 45 wniosków o wydanie ogólnomiejskich licencji na nadzór dla osób z 

niepełnosprawnością i weteranów Stanów Zjednoczonych. 
• Wymagane jest, aby w jednostce, która uzyskała pozwolenie na nadzór, na miejscu pracował 

posiadacz licencji na nadzór, zawsze gdy jednostka prowadzi działalność. 
 
Zmiany te nie dotyczą jednostek MFV posiadających pozwolenie czasowe (sezonowe), pozwolenie 
Green Cart lub pozwolenie na korzystanie z obszaru o ograniczonym użytkowaniu. Te jednostki nie 
wymagają posiadania licencji na nadzór. 
 
Jeśli obecnie posiadasz pozwolenie ogólnomiejskie lub dla dzielnicy, które zostało wydane przed 1 lipca 
2022 r., wówczas dla Twojej jednostki nie będzie wymagana licencja na nadzór do 1 lipca 2032 r. 
Wydział Zdrowia wyda zasady dotyczące tego wymogu w późniejszym terminie. 
 
Osoby, które były na liście oczekujących na wydanie pozwolenia na cały okres, na terenie miasta lub 
dzielnicy, ich imię i nazwisko zostanie dodane do listy osób oczekujących na wydanie licencji na nadzór. 
Te poprzednie listy osób oczekujących na wydanie pozwolenia są już zamknięte. 
 
Co muszę wiedzieć o licencjach na nadzór? 
Licencja na nadzór może być wydana tylko dla jednej osoby. Sprzedawca może ubiegać się o wydanie 
pozwolenia na czas określony dla obszaru wskazanego na licencji na nadzór. Sprzedawca może złożyć 
wniosek w dowolnym czasie po otrzymaniu licencji na nadzór (dopóki licencja jest aktywna). Posiadacz 
licencji na nadzór może sprzedawać na tych samych rodzajach jednostek co posiadacz licencji 
mobilnego sprzedawcy żywności.  

• Jeśli posiadasz licencję na nadzór w całym mieście, możesz pracować jako posiadacz licencji na 
nadzór w każdej jednostce, która posiada pozwolenie na nadzór. Jeśli posiadasz licencję na 
nadzór spoza dzielnicy Manhattan, możesz pracować jako posiadacz licencji na nadzór w 
dowolnej jednostce poza dzielnicą Manhattan.  
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• Jeśli Twoja licencja na nadzór wygaśnie, stracisz licencję na nadzór i prawo do wydania 
pozwolenia. Możesz powrócić do licencji mobilnego sprzedawcy żywności w dowolnym 
momencie. 

• Jeśli zrezygnujesz z wydania licencji na nadzór, możesz zachować swoją licencję mobilnego 
sprzedawcy żywności i pracować w dowolnej, posiadającej pozwolenie jednostce MFV (w tym w 
jednostce z licencją na nadzór, jeśli obecny jest posiadacz licencji na nadzór). 

 
Jak mogę otrzymać licencję na nadzór? 
Liczba wydawanych licencji na nadzór jest ograniczona przez prawo. Musisz być na liście osób 
oczekujących i oczekiwać na swój numer pozycji, aby otrzymać wniosek o wydanie licencji na nadzór. 
Wydział Zdrowia tworzy listy osób oczekujących na wydanie: 

• licencji na nadzór na terenie całego miasta; 
• licencji na nadzór do użytku we wszystkich dzielnicach NYC z wyjątkiem Manhattanu (poza 

Manhattanem); 
• ogólnomiejskiej licencji na nadzór dla osób z niepełnosprawnością i weteranów Stanów 

Zjednoczonych.  
 
Jesienią 2022 r. Wydział Zdrowia otworzy listy osób oczekujących na wydanie licencji na nadzór na 
terenie całego miasta i poza dzielnicą Manhattan dla: 

• sprzedawców, którzy byli na liście osób oczekujących na wydanie pozwolenia na cały okres, na 
terenie całego miasta lub dzielnicy;  

• sprzedawców, którzy nieprzerwanie od 1 marca 2017 r. lub dłużej posiadają licencję MFV. 
 
Wydział Zdrowia wyśle tym sprzedawcom wniosek o wybranie jednej listy osób oczekujących. Każdy 
sprzedawca będzie miał 30 dni na wybór listy osób oczekujących. Listy osób oczekujących będą 
uszeregowane zgodnie z prawem miejscowym. Pierwszeństwo mają sprzedawcy, którzy byli zarówno 
na liście osób oczekujących na wydanie pozwolenia na cały okres i nieprzerwanie posiadali licencję 
mobilnego sprzedawcy żywności od 1 marca 2017 r. lub dłużej. 
 
Lista osób oczekujących na wydanie ogólnomiejskiej licencji na nadzór dla weteranów Stanów 
Zjednoczonych i osób z niepełnosprawnością zostanie otwarta w 2023 r. Licencjonowani sprzedawcy 
zostaną powiadomieni o otwarciu okresu składania wniosków na listę osób oczekujących.  
 
Co nastąpi po tym, jak znajdę się na liście osób oczekujących na wydanie licencji na nadzór? 
Sprzedawcy zostaną powiadomieni listownie o swojej pozycji na liście osób oczekujących na wydanie 
licencji na nadzór. Numer swojej pozycji na liście osób oczekujących oraz aktualną liczbę osiągniętych 
pozycji na każdej liście osób oczekujących można sprawdzić na stronie nyc.gov/health/mobilefood. Po 
uzyskaniu numeru pozycji, Wydział Zdrowia pocztą prześle wniosek o wydanie licencji na nadzór. Masz 
90 dni na złożenie wniosku. 
 
Wszystkie informacje o wydaniu licencji na nadzór i pozwolenia zostaną wysłane na zarejestrowany 
adres do korespondencji. Możesz zaktualizować swój adres pocztowy, wysyłając e-mail zawierający 
numer licencji lub pozwolenia na adres onlineappsdocs@dcwp.nyc.govlub umawiając się na wizytę w 
Citywide Licensing Center (Miejskim Centrum Wydawania Licencji) pod adresem Manhattan (42 
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Broadway, Fifth Floor) lub Queens (90-27 Sutphin Blvd., Fourth Floor) dzwoniąc pod numer 212-436-
0441. 
 
Pierwsze wydanie licencji na nadzór jest bezpłatne. Twoja nowa licencja na nadzór będzie miała taką 
samą datę ważności jak Twoja obecna licencja mobilnego sprzedawcy żywności. Koszt odnowienia 
licencji na nadzór na dwa lata wynosi 438 USD.  
 
Po otrzymaniu licencji na nadzór, zostanie wysłany wniosek o wydanie pozwolenia. Nie ma określonego 
terminu na złożenie wniosku o wydanie licencji na nadzór. 
 
Każdy sprzedawca może otrzymać tylko jedno pozwolenie. Jeśli posiadasz już pozwolenie i zmieniasz je 
na licencję na nadzór, masz 270 dni od wydania licencji na nadzór lub do wygaśnięcia aktualnego 
pozwolenia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, na zwrócenie aktualnego pozwolenia. Nie 
dotyczy to wydań pozwolenia na obszar ograniczonego użytkowania. 


