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GUBERNATOR ANDREW M. CUOMO

GUBERNATOR CUOMO PODPISAŁ PRZEPIS ZEZWALAJĄCY NA
WYKORZYSTANIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ NA POTRZEBY GASTRONOMII NA
ŚWIEŻYM POWIETRZU
Akt prawny przedłuża obowiązywanie wydanego przez gubernatora
rozporządzenia wykonawczego, które pomogło przetrwać restauracjom i barom
Nowy przepis pozwala restauracjom działać na chodnikach i zamkniętych ulicach
Gubernator Andrew M. Cuomo podpisał dziś przepis (S.6353-A/A.7733), który pozwala
restauracjom na wykorzystanie przestrzeni miejskich, takich jak chodniki i ulice, na
potrzeby gastronomii na świeżym powietrzu. Przepis ten, wprowadzony wcześniej na
mocy rozporządzenia wykonawczego gubernatora, pozwala restauracjom na
korzystanie z tych przestrzeni przez kolejny rok, aby zniwelować skutki gospodarcze
pandemii COVID-19.
„Odbudowując Nowy Jork, tak aby był lepszy niż wcześniej, musimy wyciągać wnioski z
przeszłości i korzystać ze sprawdzonych metod, które pomogły tak wielu małym
nowojorskim firmom przetrwać globalną pandemię” – powiedział gubernator Cuomo.
„Przedłużenie tak potrzebnej inicjatywy, która pozwoliła restauracjom wykorzystywać
przestrzenie miejskie jako miejsca dla gości podczas pandemii, oznacza, że małe firmy
gastronomiczne będą mogły nadal korzystać z tych przestrzeni w ramach odbudowy i
wspierania rewitalizacji stanu Nowy Jork”.
Restauracje w szczególnym stopniu odczuły skutki pandemii, a wiele z nich nadal
boryka się z problemami podczas procesu wychodzenia z kryzysu. Dalsze korzystanie
z przestrzeni publicznej jest uzupełnieniem innych form wsparcia, na jakie mogą liczyć
te placówki ze strony stanu, w tym wartego 800 mln USD programu dotacji
pomocowych dla małych firm w związku z pandemią COVID-19 (COVID-19 Pandemic
Small Business Recovery Grant Program).
Wydane w czerwcu 2020 r. i ważne przez rok rozporządzenie wykonawcze gubernatora
pozwalało restauracjom i barom na podawanie gościom potraw i napojów na świeżym
powietrzu, gdy obowiązywały ograniczenia dotyczące obsługi wewnątrz. W szczególności
zezwolono tym placówkom na koncesjonowaną sprzedaż alkoholu w przestrzeni
publicznej, takiej jak chodniki czy zamknięte ulice, z zastrzeżeniem rozsądnych
ograniczeń i procedur ustalonych przez Stanowy Urząd ds. Sprzedaży Alkoholu oraz
planów bezpieczeństwa i nadzoru lokalnych władz miejskich.

Po zakończeniu stanu wyjątkowego rozporządzenia wykonawcze muszą zostać ujęte
w ramy prawne przez władzę ustawodawczą, aby mogły nadal obowiązywać, lub też
muszą opierać się na innych istniejących uprawnieniach regulacyjnych agencji
stanowej. W tym przypadku konieczne było wprowadzenie przepisu prawnego, który
umożliwiałby dalszego użytkowanie tej przestrzeni bez uprzedniej zgody Stanowego
Urzędu ds. Sprzedaży Alkoholu.
Zgodnie z podpisanym aktem prawnym wykorzystanie przestrzeni publicznej na
świeżym powietrzu przez restauracje musi spełniać wymogi wszystkich praw,
przepisów i wytycznych federalnych, stanowych oraz lokalnych. Restauratorzy muszą
również uzyskać pozwolenie na tymczasowe użytkowanie od władz miejskich, których
zadaniem jest dbanie o bezpieczne i uporządkowane wykorzystanie przestrzeni
publicznej. Nowi wnioskodawcy będą musieli powiadomić lokalną społeczność w
formie zgodnej ze stanową ustawą o kontroli sprzedaży napojów alkoholowych.
Senator Roxanne Persaud powiedziała: „Zdecydowanie pochwalam podpisanie
przez gubernatora Cuomo aktu prawnego, który przedłuża o kolejny rok możliwość
podawania posiłków na świeżym powietrzu i sprzedaży napojów na chodnikach i
skrawkach gruntów miejskich sąsiadujących z restauracjami. W czasie pandemii
COVID-19 lokale gastronomiczne musiały walczyć o przetrwanie. Z wielką
przyjemnością pracowałam z Członkinią Zgromadzenia Patricią Fahy i innymi
osobami nad przygotowaniem przepisu, który pomoże licznym małym firmom
odzyskać sprawność po kryzysie gospodarczym. Dziękuję gubernatorowi i władzom
ustawodawczym za szybkie osiągnięcie porozumienia w tej ważnej kwestii”.
Członkini Zgromadzenia Patricia Fahy powiedziała: „Możliwość obsługi gości na
świeżym powietrzu na chodnikach i ulicach pozwoliła restauracjom przetrwać
pandemię. Dzięki niej setki małych lokalnych firm mogły utrzymać się na rynku, co
miało też dobroczynny wpływ na lokalną gospodarkę i życie «głównych ulic». Nowy
przepis pozwoli tym restauracjom na dalsze korzystanie z przestrzeni miejskich przez
kolejny rok, pomagając im podnieść się po kryzysie. Dlatego pragnę pochwalić
gubernatora za przedłużenie obowiązywania prawa «otwartych ulic» w Nowym Jorku”.
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