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Pojazdy do wynajęcia 
TLC ogłasza opcję zawieszenia korzystania z licencji na 
pojazd do wynajęcia 

Ze skutkiem natychmiastowym, New York City Taxi and Limousine Commission (TLC) zezwoli 
właścicielom pojazdów do wynajęcia na „zawieszenie” licencji na pojazd TLC na okres nie dłuższy niż 
sto osiemdziesiąt (180) dni.  Licencja zostanie zawieszona poprzez opisaną niżej procedurę 
„zawieszenia”. 

Kto może się kwalifikować? 

• Wszyscy licencjobiorcy pojazdów FHV z tabliczkami TLC mogą zawiesić swoją licencję na 

maksymalnie sto osiemdziesiąt (180) dni.  Zawieszone obecnie licencje na pojazdy FHV 

otrzymają dodatkowe sześćdziesiąt (60) dni, co umożliwi zawieszenie licencji FHV łącznie na 

sto osiemdziesiąt (180) dni. 

Wymagania 

• Formularz wniosku o zawieszenie korzystania z licencji  TLC wypełniony przez 

właściciela pojazdu lub urzędnika korporacji. 

Jak zawiesić licencję TLC na pojazd do wynajęcia (FHV) 

1. Wydrukować i wypełnić formularz wniosku o zawieszenie korzystania z licencji na 

pojazd. 

Pobrać, wydrukować i wypełnić części 1 i 2 formularza wniosku o zawieszenie korzystania 

z licencji na pojazd. 

2. Formularz wniosku o zawieszenie korzystania z licencji przesłać e-mailem do TLC na 

adres FHVStorage@tlc.nyc.gov. 

Formularz wniosku o zawieszenie korzystania z licencji FHV TLC zeskanować i wysłać e-

mailem na adres: FHVStorage@tlc.nyc.gov.  Prosimy nie przychodzić osobiście do 

placówki  TLC w Long Island City w celu złożenia dokumentów.  Akceptowane będą tylko 

dokumenty przesłane pocztą elektroniczną. 

3.  Status licencji na pojazd i powiadomienie poprzez e-mail. 

Status licencji nie będzie już aktywny i zmieni się na „zawieszona”.  W czasie zawieszenia licencji 

pojazd nie może być używany jako pojazd do wynajęcia.  Po upływie stu osiemdziesięciu (180) 

dni właściciel otrzyma powiadomienie o konieczności ponownego aktywowania licencji lub 

licencja wygaśnie. 

 

https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/for_hire_vehicle_license_storage_form.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/for_hire_vehicle_license_storage_form.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/for_hire_vehicle_license_storage_form.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/for_hire_vehicle_license_storage_form.pdf
mailto:FHVStorage@tlc.nyc.gov
mailto:FHVStorage@tlc.nyc.gov
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Uwaga! Ze względu na ograniczoną możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach NYS DMV, 
prosimy kliknąć tutaj lub przejść do strony DMV https://dmv.ny.gov, aby uzyskać więcej informacji 
o możliwości zwrócenia tabliczek TLC.”  

W jaki sposób należy ponownie aktywować korzystanie z licencji TLC na pojazd do wynajęcia 
(FHV) 
Aby ponownie aktywować korzystanie z licencji należy postępować zgodnie z poniższymi 
instrukcjami. Osoby, które nadal mają swoje tabliczki TLC / NIE zwróciły tabliczek TLC podczas 
zawieszenia korzystania z licencji, powinny postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

1. Wypełnić część 3 (część dotyczącą ponownej aktywacji korzystania z licencji) formularza wniosku 

o zawieszenie korzystania z licencji na pojazd do wynajęcia; 

2. Poprosić o zaktualizowane świadectwo ubezpieczenia / ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej od swojego brokera lub ubezpieczyciela, z aktualną datą wystawienia podaną na 

świadectwie; 

3. Formularz wniosku o zawieszenie korzystania z licencji na pojazd do wynajęcia i zaktualizowane 

świadectwo ubezpieczenia/ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wysłać e-mailem na 

adres FHVStorage@tlc.nyc.gov; 

4. Wyznaczony zostanie termin spotkania w placówce kontroli TLC Woodside i przeprowadzenia 

wizualnej inspekcji w celu uzyskania nowych naklejek TLC. 

Osoby, które ZWRÓCIŁY tabliczki TLC na czas zawieszenia korzystania z licencji, powinny 
postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

1. Wypełnić część 3 (część dotyczącą ponownej aktywacji korzystania z licencji) formularza wniosku 

o zawieszenie korzystania z licencji na pojazd do wynajęcia; 

2. Poprosić o zaktualizowane świadectwo ubezpieczenia / ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej od swojego brokera lub ubezpieczyciela, z aktualną datą wystawienia podaną na 

świadectwie; 

3. Wypełnić wniosek o transfer (należy wykonać transfer tabliczek, aby otrzymać nowe tabliczki 

TLC), znajdujący się na tej stronie; 

4. Formularz wniosku o zawieszenie korzystania z licencji na pojazd do wynajęcia, wypełniony 

wniosek o transfer i zaktualizowane świadectwo ubezpieczenia/ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej wysłać e-mailem na adres FHVStorage@tlc.nyc.gov; 

5. Licencjobiorca zostanie powiadomiony, kiedy może umówić się na spotkanie w celu złożenia 

wniosku w biurze TLC w Long Island City (LIC);  

6. Odbyć spotkanie w sprawie transferu w biurze LIC TLC; 

7. Wyznaczony zostanie termin spotkania w placówce kontroli TLC Woodside i przeprowadzenia 

wizualnej inspekcji w celu uzyskania nowych naklejek TLC. 

Często zadawane pytania 

• Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Często zadawane pytania dotyczące 

zawieszenia korzystania z licencji na pojazd do wynajęcia. 

https://dmv.ny.gov/registration/how-surrender-return-or-turn-your-plates-dmv
https://dmv.ny.gov/
mailto:FHVStorage@tlc.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/tlc/vehicles/vehicle-transfer.page
mailto:FHVStorage@tlc.nyc.gov
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Często zadawane pytania dotyczące zawieszenia korzystania z 

licencji FHV – aktualna procedura 

1. P. W jaki sposób można zwiesić korzystanie z licencji?  

O. Należy wydrukować formularz wniosku TLC o zawieszenie korzystania z licencji FHV ze 
strony internetowej TLC oraz wypełnić część 1 i 2.  Wypełniony i podpisany formularz wniosku 
należy wysłać e-mailem na adres FHVStorage@tlc.nyc.gov.  Po zawieszeniu korzystania z 
licencji, wnioskodawca otrzyma stosowne potwierdzenie.  
 

2. P: Możliwość załatwiania spraw w biurach DMV jest obecnie ograniczona, w jaki sposób mogę 
zwrócić swoje tabliczki TLC?  

O. Ze względu na ograniczoną możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach NYS DMV, 
prosimy kliknąć tutaj lub przejść do strony DMV https://dmv.ny.gov, aby uzyskać więcej 
informacji o możliwości zwrócenia tabliczek TLC.     

 
3. P: Czy zwieszenie korzystania z licencji FHV jest obowiązkowe?  

O: Nie. Zawieszenie korzystania z licencji na pojazd jest całkowicie opcjonalne.  

 

4. P: Czy usunięcie naklejek wymaga wizyty w Woodside? 
O: Obecnie w celu ograniczenia osobistych wizyt w okresie pandemii COVID-19, nie ma 
konieczności udania się do placówki TLC w Woodside.   
 

5. P: Czy firma ubezpieczeniowa zrefunduje kwotę lub zwróci koszt opłaty po dokonaniu zwrotu 
tabliczek TLC? 
O: Przed dokonaniem zwrotu tabliczek prosimy o kontakt ze swoją firmą ubezpieczeniową w 
celu uzyskania szczegółów dotyczących oczekiwanego zwrotu opłat składek 
ubezpieczeniowych.  
 

6. P: Jak wygląda sytuacja w przypadku tabliczek wydanych w innym stanie lub tabliczek 
specjalnych?  
O: Prosimy o kontakt z lokalnym biurem DMV, aby uzyskać instrukcje dotyczące sposobu 
postępowania w przypadku zwrotu lub zawieszenia wykorzystywania tabliczek specjalnych.  
 

7. P: Czy TLC zrefunduje opłaty za okres zawieszenia korzystania z licencji?  
O: Nie. Opłaty TLC nie podlegają zwrotowi.  
 

8. P: Czy zawieszenie korzystania z licencji jest obciążane opłatą na rzecz TLC?  
O: Opłata nie jest wymagana.  
 

9. P: Jak należy powiadomić TLC o usunięciu naklejek i wypełnieniu wniosku o zawieszenie 
korzystania z licencji FHV TLC?  

https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/for_hire_vehicle_license_storage_form.pdf
mailto:FHVStorage@tlc.nyc.gov
https://dmv.ny.gov/registration/how-surrender-return-or-turn-your-plates-dmv
https://dmv.ny.gov/
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O: Wypełniając wniosek o zawieszenie korzystania z licencji zaświadcza się i potwierdza 
usunięcie wszystkich naklejek TLC z pojazdu, którego dotyczy składany wniosek o zawieszenie.  
 

10. P: Na jak długo można zawiesić korzystanie z licencji?  
O: Sto osiemdziesiąt (180) dni.  
 

11. P: Ile razy można zawiesić korzystanie z licencji FHV?  
O: Tylko jeden raz. 
 

12. P: Czy otrzymam powiadomienie po upływie stu osiemdziesięciu (180) dni?  
O: Tak.   
 

13. P: Co stanie się, jeżeli po upływie stu osiemdziesięciu (180) dni licencja nie zostanie ponownie 
aktywowana?  
O: Licencja wygaśnie.  
 

14. P: Co stanie się w przypadku zaprzestania opłacania składek ubezpieczeniowych?  
O: Prosimy o kontakt z firmą ubezpieczeniową i DMV w stanie, w którym wydano tabliczki w 
celu uzyskania dodatkowych informacji o tym, co się stanie w przypadku zaprzestania 
opłacania składek ubezpieczeniowych.    
 

15. P: Co stanie się w wypadku zwrotu tabliczek z powodu wygaśnięcia ubezpieczenia i 
niepowiadomienia o tym fakcie TLC?  
O: Licencja wygaśnie.  
 

16. P: Czy rejestracja tabliczek TLC w DMV powinna pozostać aktywna?   
O: W okresie zawieszenia korzystania z licencji na pojazd i po zwrocie tabliczek do DMV 
posiadanie aktywnej rejestracji w DMV nie jest wymagane przez TLC.   
 

17. P: Czy w okresie zawieszenia wykorzystywania licencji na pojazd konieczne jest posiadanie 
ubezpieczenia tego pojazdu?  
O: W okresie zawieszenia korzystania z licencji na pojazd i po zwrocie tabliczek do DMV 
ubezpieczenie pojazdu nie jest wymagane przez TLC.   
 

18. P: Czy można ponownie aktywować zawieszoną licencję przed upływem stu osiemdziesięciu 
(180) dni?  
O: Tak.  Zawieszoną licencję można ponownie aktywować w dowolnym momencie przed 
upływem stu osiemdziesięciu (180) dni, ale po jej aktywowaniu nie będzie można jej 
ponownie zawiesić.   
 

19. P: W jaki sposób należy ponownie aktywować korzystanie z licencji i uzyskać nowe naklejki 
TLC?  
O: W celu ponownego aktywowania korzystania z licencji FHV należy wypełnić część 3 
formularza wniosku o zawieszenie korzystania z licencji  i przedstawić jeden z poniższych 

https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/for_hire_vehicle_license_storage_form.pdf
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dokumentów: strony deklaracji/świadectwo ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ze 
zaktualizowaną datą wystawienia lub aktualne pisemne potwierdzenie pokrycia 
ubezpieczeniowego od firmy ubezpieczeniowej, w którym podane będą aktualne kwoty 
ubezpieczenia.  Należy sprawdzić, czy limity ubezpieczeniowe spełniają minimalne wymagania 
TLC podane na stronie internetowej TLC.  Formularz wniosku o zawieszenie korzystania z licencji i 

wszystkie dokumenty należy wysłać e-mailem na adres FHVStorage@tlc.nyc.gov.  Po 
ponownym aktywowaniu licencji wysłane zostanie potwierdzenie i wyznaczony zostanie 
termin spotkania w placówce LIC TLC w celu uzyskania nowych tabliczek TLC.  Następnie 
wyznaczony zostanie termin wizualnej inspekcji w placówce kontroli TLC, podczas której na pojeździe 
umieszczone zostaną naklejki TLC.   

https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/veh_insurance_req.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/veh_insurance_req.pdf
mailto:FHVStorage@tlc.nyc.gov

