Często zadawane pytania dotyczące programu Otwarte Witryny (Open Storefronts)
v. 10/28/2020

1. Kto może wnioskować o udział w programie Otwarte Witryny?
Każda zajmująca lokal na parterze firma, której działalność w przeważającym stopniu polega na
sprzedaży bezpośredniej towarów klientom. Oprócz firm prowadzących sprzedaż detaliczną (takich
jak np. sklepy z odzieżą i sprzętem, sklepy z żywnością oraz sklepy oferujące artykuły zdrowotne i
pielęgnacyjne), punkty napraw, punkty świadczące usługi pielęgnacyjne, punkty oferujące pranie i
czyszczenie chemiczne odzieży mogą wykorzystywać obszar przed sklepem do siedzenia, formowania
kolejek lub wystawiania na sprzedaż artykułów suchych. Firma „zlokalizowana na parterze” to firma
zajmująca lokal bezpośrednio dostępny z ulicy oraz dysponujący witryną przy chodniku.

2. Jaki rodzaje działalności są / nie są dozwolone w ramach programu Otwarte Witryny?


Stawianie tymczasowego oznakowania (np. w formie litery A), wystawianie towarów,
realizacja transakcji, umieszczenie miejsc siedzących oraz lin/wsporników, prowadzenie
działalności promocyjnej i stawianie składanych parasoli oraz namiotów w
wyznaczonych obszarach chodników i jezdni w ramach programu Otwarte Ulice:
Restauracje



Na zewnątrz nie można umieszczać grzejników



Na zewnątrz można sprzedawać wyłącznie suche artykuły z wyjątkiem artykułów
objętych zakazem sprzedaży na zewnątrz (np. alkohol, papierosy/tytoń/papierosy
elektroniczne, artykuły farmaceutyczne i artykuły dla dorosłych)



Na zewnątrz nie można oferować usług pielęgnacyjnych (np. strzyżenia włosów, usług
kosmetycznych)



Można sprzedawać wyłącznie towary, na sprzedaż których w sklepie firma posiada już
licencję lub sprzedaż których nie wymaga dodatkowej licencji



Należy przestrzegać wymogów wszystkich aktualnych zezwoleń i przepisów dotyczących
wystawiania i sprzedaży towarów



Można umożliwiać dostawę i odbiór zamówień klientów



Nie wolno korzystać ze wzmacniaczy akustycznych



Nie wolno zezwalać innym firmom na wykorzystywanie chodnika przed firmą lub ulicy
(bezpłatnie ani na innych zasadach) z wyjątkiem restauracji posiadających na to
zezwolenie.



Można prowadzić kwalifikującą się działalność w dniach od 30 października do 31
grudnia 2020 r.



Należy zawiesić wszelką działalność prowadzoną na zewnątrz podczas obowiązywania
Alertu śniegowego DSNY.

3. Z których chodników lub ulic można korzystać?
Wszystkie chodniki w Mieście Nowy Jork o szerokości powyżej 8’ mogą być wykorzystywane w
ramach programu Otwarte Witryny, stosownie do kryteriów rozsadzania.
Wszystkie ulice biorące udział w programie Otwarte Ulice: Restauracje mogą być wykorzystywane w
ramach programu Otwarte Witryny, stosownie do kryteriów rozsadzania.

4. Kiedy moja placówka może rozpocząć wykorzystywanie chodnika na zewnątrz?
Placówki ubiegające się o utylizację dodatkowej przestrzeni chodnika na prowadzenie działalności
gospodarczej mogą rozpocząć działalność (30 listopada lub po tej dacie) po uprzednim złożeniu
stosownego wniosku na stronie nyc.gov/openstorefronts.

5. Moja firma zlokalizowana jest na poziomie sutereny, ale wchodzi się z ulicy. Czy mogę brać
udział w programie Otwarte Witryny?
To zależy. Jeżeli firma prowadzi sprzedaż towarów i/lub usług klientom indywidualnym, wejście do
sklepu jest dostępne z ulicy, a witryna w całości należy do Twojej firmy (tj. nie jest wykorzystywana
do spółki z inną firmą) możesz wziąć udział w programie Otwarte Witryny, nawet jeżeli wejście do
lokalu firmy wymaga zejścia na dół po schodach. Wszystkie kryteria dotyczące rozsadzania nadal
muszą być przestrzegane.

6. Czy mogę składować i zabezpieczyć materiały na chodniku w godzinach, kiedy moja firma
jest nieczynna?
Nie. Po godzinach pracy wszelkie artykuły i materiały należy wnieść do środka. Artykuły takie
jak rośliny doniczkowe i ławki mogą pozostać na zewnątrz w ramach obowiązujących zasad (tj.
muszą być oparte o ścianę firmy lub jak najbardziej do niej zbliżone).

7. Moja firma ma już stoisko, czy mogę je nadal wykorzystywać?
Tak, pod warunkiem posiadania na nie licencji. Firmy mogą nadal wykorzystywać posiadane
stoiska na zasadach i warunkach wydanej na nie licencji. Stoisk nie trzeba rozbierać po
godzinach urzędowania firmy i mogą one pozostawać na zewnątrz po zamknięciu.

8. Sąsiedni lokal jest pusty, czy mogę umieścić materiały lub wystawiać towar przed witryną
sąsiedniej firmy?
Nie. Firmy mogą wykorzystywać wyłącznie część chodnika znajdującą się bezpośrednio przed
zajmowanym przez nie lokalem i nie mogą wykraczać poza wyznaczoną szerokość witryny.

9. Czy w programie Otwarte Witryny jest opcja wykorzystywania pasa jezdni przeznaczonego
do parkowania przy krawężniku?
Program Otwarte Witryny nie zezwala na wykorzystywanie jezdni. Jednakże w przypadku, gdy firma
zlokalizowana jest w korytarzu objętym programem Otwarte Ulice: Restauracje może mieć opcję
korzystania z chodnika i/lub jezdni w godzinach obowiązywania programu Otwarte Ulice:
Restauracje.

10. Czy za złożenie wniosku o udział w programie Otwarte Witryny pobierana jest opłata?
Miasto nie nalicza żadnych opłat za złożenie wniosku o wzięcie udziału w tym programie.

11. Czy potrzebne będzie ubezpieczenie?
Miasto zaleca konsultację z brokerem ubezpieczeniowym, aby upewnić się co do posiadania
odpowiedniej polisy.

12. Jakie są godziny obowiązywania programu?
Program Otwarte Witryny działa w godzinach:


Od poniedziałku do piątku: 8:00-23:00



Niedziele: 10:00-23:00

W godzinach urzędowania firmy mogą wykorzystywać tylko obszar chodnika.

13. Moja firma zaczyna pracę wcześniej i/lub jest czynna po godzinach obowiązywania
programu Otwarte Witryny. Czy mogę nadal wykorzystywać obszar na zewnątrz w godzinach
pracy mojej firmy?
Firmy mogą wykorzystywać obszar chodnika tylko w godzinach urzędowania. Jeżeli godziny
urzędowania firmy wykraczają poza godziny dozwolone w ramach programu Otwarte Witryny,
wykorzystywanie obszaru na zewnątrz musi zakończyć się w wyznaczonych ramach czasowych.
Program Otwarte Witryny obowiązuje w godzinach od 8:00 do 23:00 od poniedziałku do soboty oraz
od 10:00 do 23:00 w niedziele.

Na przykład, jeżeli firma rozpoczyna pracę o 9:00 w niedzielę, może zacząć wykorzystywać obszar na
zewnątrz dopiero od godziny 10:00. Podobnie, jeżeli firma kończy pracę o godz. 22:00, musi
zaprzestać wykorzystywania obszaru na zewnątrz wraz z zakończeniem godzin pracy.

16. Moja firma została zamknięta w ramach stanowej inicjatywy Skupisko COVID (COVID
Cluster). Czy nadal mogę prowadzić działalność na zewnątrz w ramach programu Otwarte
Witryny?
Nie, jeżeli Twoja firma nie jest uznawana za niezbędną. Firmy prowadzące niezbędną działalność
mogą kontynuować pracę w ramach programu Otwarte Witryny. Firmy muszą przestrzegać
wytycznych Stanu Nowy Jork oraz DOHMH.

17. W jakich ramach czasowych obowiązuje program Otwarte Witryny?
Wykorzystywanie chodnika do prowadzenia dozwolonej działalności potrwa do 31 grudnia 2020 r.

18. Co zrobić w przypadku istniejących instalacji na chodniku przed moją firmą, np. stojaka na
rowery lub stanowiska wypożyczalni rowerów CIti Bike?
Miasto nie usunie ani nie przesunie istniejących instalacji ulicznych. Również firma nie może usunąć
jakiejkolwiek zainstalowanej na chodniku własności miasta znajdującej się przez lokalem firmy.
Usunięcie jej może spowodować nałożenie kary.

19. Czy mogę ustawić dodatkowe oświetlenie na chodniku przed firmą?
Tak, pod warunkiem, iż nie oślepia ono przejeżdżających pojazdów i spełnia wymogi Straży Pożarnej
Miasta Nowy Jork w zakresie otwartych płomieni oraz innych obowiązujących przepisów p.poż.

20. Czy mogę ustawić towary lub materiały po obu stronach bardzo szerokiego chodnika,
jeżeli pozostanie ośmiostopowa (8’) ścieżka dla przechodniów po środku?
Nie, można wykorzystywać tylko obszar chodnika wzdłuż witryny firmy, do 5 stóp od granicy
nieruchomości Osiem stóp (8’) to MINIMALNY wymóg dotyczący ścieżki dla pasażerów.

21. Czy mogę umieścić towary lub materiały na chodniku przyległym do krawężnika w „strefie
udogodnień”?
Nie, artykuły i towary można wystawiać wyłącznie bezpośrednio przy fasadzie budynku pod
warunkiem, że znajdują się one w odległości nie większej, niż 5 stóp od granicy nieruchomości oraz
zachowania ośmiostopowej (8’) ścieżki przy krawężniku.

22. Moja znajdująca się na parterze firma ma dwie witryny, ponieważ jest zlokalizowana na
rogu lub zajmuje lokal w kształcie litery L, w jaki sposób obliczyć całkowitą długość (ft)* i
całkowitą szerokość (ft)* przestrzeni detalicznej na zewnątrz na potrzeby wniosku o udział w
programie Otwarte Witryny?
Należy zsumować długość po obu stronach, aby uzyskać całkowitą długość (ft)*. Szerokość powinna
być jednakowa z każdej strony, dlatego całkowitą szerokość (ft) należy podać wykorzystując ten
wymiar.

23. Dysponuję już przestrzenią detaliczną na zewnątrz, czy muszę również składać wniosek?
Rodzaje przestrzeni handlowej na zewnątrz, które nie wymagają aprobaty NYC DOT obejmują:



Stanowiące własność prywatną obszary na zewnątrz, takie jak plac przed budynkiem, obok
budynku, na tyłach budynku lub wewnątrz.
Prywatne parkingi

