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Czy sprzedajesz, wynajmujesz lub oferujesz do sprzedaży lub wynajmu towary lub usługi, z wyłączeniem żywności,  
w miejscu publicznym, takim jak ulica lub chodnik?

Informacje o przepisach dotyczących pozwoleń dla sprzedawców ogólnych:

 •  Nie ma ograniczeń co do liczby pozwoleń wydawanych weteranom lub ich pozostałym przy życiu małżonkom lub 
partnerom domowym. Liczba pozwoleń wydawanych osobom nie będącym weteranami jest ograniczona do 853.

 •  Sprzedawcy ogólni, którzy posiadają pozwolenie na sprzedaż Citywide Specialized (żółte) lub pozwolenie na 
sprzedaż Midtown Core Zone (niebieskie), mogą sprzedawać w pewnych ograniczonych obszarach i mają 
pierwszeństwo do zajęcia lokalizacji przed innymi sprzedawcami. Te pozwolenia są przeznaczone dla weteranów  
z niepełnosprawnością wynikającą z pełnienia służby. Liczba niebieskich pozwoleń jest ograniczona do 105.

 •  Nie potrzebujesz pozwolenia dla Sprzedawcy Ogólnego, aby sprzedawać artykuły objęte pierwszą poprawką,  
w tym materiały pisemne (gazety, czasopisma, książki, pamflety) oraz dzieła sztuki (obrazy, fotografie, grafiki, 
rzeźby, malowanie twarzy, balonowe zwierzęta). Musisz przestrzegać przepisów dotyczących sprzedaży, nawet 
jeśli nie potrzebujesz Pozwolenia dla Sprzedawcy Ogólnego.

Skorzystaj z tej listy kontrolnej, aby dowiedzieć się, na co zwracają uwagę nasi inspektorzy i pomóż uniknąć naruszeń. 
Dla wygody, przy każdym wymaganiu podano odpowiedni fragment prawa i/lub przepisu, aby można było się do 
niego odwołać w celu uzyskania dodatkowych informacji. Poniższa LEGENDA podaje odwołania prawne i symbole 
stosowane w tej liście kontrolnej.

Ta lista kontrolna nie dotyczy sprzedawców żywności, sprzedawców, którzy działają w jakimkolwiek parku lub w jego 
pobliżu, ani pucybutów. 

LEGENDA

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

Wymóg Czy spełniasz  
ten wymóg?

Pozwolenia

1 Musisz posiadać ważne pozwolenie dla Sprzedawcy ogólnego wydane przez Wydział Spraw 
Konsumenckich i Ochrony Pracowników miasta Nowy Jork (NYC Department of Consumer and 
Worker Protection, DCWP).

Wskazówka:  Do sprzedaży żywności wymagane jest pozwolenie wydane przez Wydziału 
Zdrowia i Higieny Psychicznej.

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

☐ Tak

NYC Code §20-453

Język Polski | Polish

General Vendors

https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/license-checklist-general-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
https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/license-checklist-temporary-street-fair-vendor.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/license-checklist-temporary-street-fair-vendor.page
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2 Sprzedawcy Ogólni muszą nosić swoje pozwolenie DCWP tak, aby było ono zawsze widoczne 
dla członków społeczeństwa i funkcjonariuszy organów ścigania (np. inspektorów DCWP, 
funkcjonariuszy policji).

Wskazówka:  Posiadacze niebieskiego i żółtego pozwolenia specjalnego muszą nosić 
zarówno pozwolenie dla Sprzedawcy Ogólnego (białe), jak i pozwolenie 
specjalne.

☐ Tak

6 RCNY §2-309

Lokalizacja

Obszar ograniczony do wszystkich punktów sprzedaży bez wyjątków

3 Nie wolno prowadzić sprzedaży w poniższej „Strefie World Trade Center” (łącznie z ulicami 
granicznymi) na Manhattanie:

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

☐ Tak

NYC Code §20-465(g)(2)

4 Nie wolno prowadzić sprzedaży w odległości mniejszej niż 10 stóp od rogów ulic, wejść  
i wyjść z metra oraz podjazdów.

☐ Tak

NYC Code §20-465(e)

5 Nie wolno prowadzić sprzedaży w odległości mniejszej niż 5 stóp od wiat przystankowych, 
kiosków z gazetami, telefonów publicznych lub kiosków WiFi, a także podjazdów dla 
niepełnosprawnych.

☐ Tak

NYC Code §20-465(q)

6 Nie wolno prowadzić sprzedaży w odległości mniejszej niż 20 stóp od kawiarnia uliczna lub 
stoisko przy sklepie (stoop line stand).

☐ Tak

NYC Code §20-465(q)

7 Nie wolno prowadzić sprzedaży:

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

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

 • nad kratkami wentylacyjnymi, kratkami metra, drzwiami do piwnic, sklepieniami 
transformatorów lub studzienkami

☐ Tak

NYC Code §§20-465(e), 20-465(i), 20-465(m)
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Lokalizacja

Obszary zastrzeżone dla sprzedawców posiadających specjalne licencje i dla sprzedawców prowadzących sprzedaż 
artykułów objętych pierwszą poprawką
Wszyscy sprzedawcy, w tym osoby sprzedające artykuły objęte pierwszą poprawką, muszą przestrzegać ograniczeń 
dotyczących czasu, miejsca i sposobu. Opis artykułów objętych pierwszą poprawką znajduje się na stronie 1.

8 Aby sprzedawać na poniższym obszarze (w tym na ulicach granicznych) na Manhattanie, 
należy posiadać niebieskie specjalne pozwolenie:

 • Granica wschodnia: 2nd Avenue
 • Granica południowa: 30th Street
 • Granica zachodnia: 9th Avenue i Columbus Avenue
 • Granica północna: 65th Street

☐ Tak

NYC Code §20-465(g)(1)

9 Aby sprzedawać na poniższym obszarze (w tym na ulicach granicznych) w Flushing, Queens, 
należy posiadać niebieskie lub żółte specjalne pozwolenie:

 • Granica wschodnia: wschodnia strona Union Street
 • Granica południowa: południowa strona Sanford Avenue
 • Granica zachodnia: zachodnia strona College Point Boulevard
 • Granica północna: północna strona Northern Boulevard

☐ Tak

NYC Code §20-465(g)(4)

Miejsce ekspozycji artykułów

10 Należy przestrzegać tych wymagań dotyczących miejsca ekspozycji artykułów:

 • Miejsce ekspozycji artykułów (np. stolik, wózek, stoisko) ma nie więcej niż 8 stóp 
długości, 3 stopy głębokości i 5 stóp wysokości.

 • Poziome miejsca ekspozycji artykułów znajdują się na wysokości co najmniej 2 stóp 
nad ziemią.

 • Pionowe miejsca ekspozycji artykułów znajdują się na wysokości co najmniej 1 stopę 
nad ziemią.

Wskazówka:  Artykułów do sprzedaży nie wolno umieszczać bezpośrednio na chodniku 
lub na kocu, płycie lub kawałku kartonu na chodniku.

Wskazówka:  Przestrzeń bezpośrednio pod miejscem ekspozycji artykułów można 
wykorzystać wyłącznie do przechowywania artykułów przeznaczonych do 
sprzedaży.

☐ Tak

NYC Code §§20-465(b), 20-465(n)

11 Należy pozostawić pieszym wolną od przeszkód drogę na chodniku o szerokości co najmniej 
12 stóp.

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 §20-465(a)
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12 Twój wózek lub stoisko musi znajdować się przy krawężniku. ☐ Tak
NYC Code §20-465(a)

13 Twój wózek lub stoisko oraz sprzedawane towary muszą znajdować się w odległości co 
najmniej 20 stóp od wejścia lub wyjścia z każdego budynku.

☐ Tak

NYC Code §20-465(d)

14 Twój wózek/stoisko, pojazd, towary, które sprzedajesz, oraz wszelkie inne przedmioty 
związane z prowadzoną przez Ciebie sprzedażą nie mogą dotykać żadnych budynków 
lub struktur (np. latarni, parkometrów, skrzynek pocztowych, słupów sygnalizacji świetlnej, 
hydrantów przeciwpożarowych, skrzynek na drzewa, ławek, wiat przystankowych, koszy na 
śmieci lub barier drogowych).

☐ Tak

NYC Code §20-465(c)

Inne

15 Nie wolno sprzedawać z zaparkowanego lub podwójnie zaparkowanego pojazdu silnikowego. ☐ Tak
NYC Code §20-465(o)

16 Nie wolno korzystać z energii elektrycznej lub urządzeń wytwarzających energię elektryczną, 
ani sprzętu, urządzeń lub maszyn zasilanych olejem lub gazem.

Wskazówka: Nie wolno korzystać z jakichkolwiek urządzeń z przewodem zasilającym.

Wskazówka: Można korzystać z urządzeń zasilanych bateriami.

☐ Tak

NYC Code §20-465(p)

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

Wskazówka:  Nie wolno prowadzić sprzedaży na jezdni, jeśli istnieje tam strefa 
bezpieczeństwa, lub w odległości 15 stóp od hydrantu przeciwpożarowego.

☐ Tak

NYC Code §20-465(f); 6 RCNY §2-304(c)

Prezentowanie cen

18 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

6 RCNY §2-307(b)
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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.

Wymóg Czy spełniasz  
ten wymóg?

Rachunki

19 Na każdy przedmiot kupowany przez konsumenta należy wydać paragon z numerem 
seryjnym. Rachunek musi zawierać:

 • Datę zakupu
 • Całkowitą zapłaconą kwotę pieniędzy i podatku
 • Opis artykułu
 • Twój numer pozwolenia Sprzedawcy Ogólnego
 • Oświadczenie o możliwości składania skarg do DCWP, zawierające adres DCWP  

i numer telefonu (311)

Wskazówka:  Na żądanie inspektorów DCWP należy niezwłocznie przekazać im kopię 
rachunku z wcześniejszej sprzedaży tego dnia.

☐ Tak

6 RCNY §2-307

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

