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Nowe licencje na pojazdy FHV nie będą wydawane przez 

okres jednego roku 

 
Dziś po południu Rada Nowego Jorku zatwierdziła zmiany w lokalnych przepisach 
dotyczących taksówek i pojazdów do wynajęcia.  W najbliższych dniach udostępnimy 
więcej informacji na temat tych nowych przepisów i ich wpływu na posiadaczy licencji 
TLC.  Chcieliśmy jednak natychmiast podzielić się informacjami na temat jednej 
zmiany, która zostanie wprowadzona w życie, jeśli burmistrz podpisze odpowiednie 
rozporządzenie.  
 
Po wejściu w życie nowych przepisów, nowe licencje na pojazdy FHV będą 
wydawane tylko na pojazdy przystosowane do przewozu osób na wózkach 
inwalidzkich.  Jeśli obecnie posiadasz licencję na pojazd FHV, ta zmiana 
NIE wpłynie na ciebie.  Ponadto zmiana ta NIE wpłynie na nowe wnioski o 
rejestrację pojazdów FHV, które wpłyną do czasu wejścia tych przepisów 
w życie.   
 
Poniżej podajemy więcej informacji na temat wpływu tej zmiany na licencjobiorców 
TLC: 
• Czy jesteś kierowcą objętym licencją TLC?  Ta zmiana NIE ma wpływa na Twoją 

licencję kierowcy.  Zmiana dotyczy tylko wniosków o nowe licencje na pojazdy FHV.   

• Czy ubiegasz się o nową licencję kierowcy TLC?  Ta zmiana NIE wpływa na 

Ciebie.  TLC będzie nadal akceptować i zatwierdzać wnioski o licencje dla 

kierowców.   

• Czy jesteś właścicielem pojazdu FHV z licencją TLC?  Ta zmiana NIE ma wpływu 

na licencję, którą objęty jest Twój pojazd.  Możesz odnowić licencję i wymienić 

obecny pojazd na nowy, pod warunkiem, że spełnia on nasze standardowe 

wymagania dotyczące pojazdu.  Zmiana ta wypłynie wyłącznie na osoby 

ubiegające się o uzyskanie nowej licencji na pojazd FHV po wejściu w życie 

nowych przepisów.  

• Czy złożyłeś(-aś) już wniosek o nową licencję na pojazd FHV?  Ta zmiana NIE 

wpłynie na Twój wniosek.  TLC rozpatrzy Twój wniosek i wyda Ci licencję, jeśli 

spełniasz standardowe wymagania licencyjne pojazdu. 

• Czy chcesz ubiegać się o nową licencję na pojazd FHV po wejściu w życie tych 

przepisów?  Możesz ubiegać się o nową licencję FHV i uzyskać ją, jeśli Twój 

pojazd jest przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. 

• Chcesz ubiegać się o nową licencję na pojazd FHV i korzystać z pojazdu, który nie 

jest przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich?  Musisz złożyć 

wniosek przed wejściem nowych przepisów w życie.  Aby rozpocząć proces 

składania wniosku, Twoja baza musi przed wejściem w życie nowych przepisów 

złożyć potwierdzenie bazy.  Potwierdzenia bazy dla pojazdów nieprzystosowanych 

do przewozu osób na wózkach inwalidzkich nie będą akceptowane po wejściu tych 

przepisów w życie. 

• Czy jesteś posiadaczem żółtej taksówki, pojazdu do przewozu osób lub pojazdu 

Paratransit?  Ta zmiana NIE ma wpływu na licencję, którą objęty jest Twój 

pojazd.  Zmiana dotyczy tylko wniosków o nowe licencje na pojazdy FHV.  
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