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Opłaty za odnowienie medalionu i inspekcje pojazdów 

 

 
Opłaty za odnawianie medalionu 
W wyniku trudności, które nasza branża przechodzi w przemyśle Rada Nowego Jorku 
rozważa wprowadzenie ustawodawstwa w celu zbadania branży medalionów.  TLC 
wstrzymała się z egzekucją prawa przeciwko właścicielowi medalionu, który nie był w 
stanie uiścić opłaty za jego odnowienie i TLC będzie nadal wstrzymywała 
egzekwowanie tych przepisów do czasu rozpatrzenia przez Radę proponowanych 
zmian. 
 
 
Przeglądy samochodu 
Wszystkie taksówki muszą nadal przechodzić trzy inspekcje pojazdów rocznie.  
Jednak w celu poprawy przepustowości w TLC w Woodside Inspection Facility i 
poprawy wygody dla właścicieli taksówek, pierwsza inspekcja Twojej taksówki w 
2019 roku odbędzie się w wskazanej przez Ciebie placówce DMV.    
 
Twoja pierwsza inspekcja pojazdu w 2019 roku nie odbędzie się w placówce TLC 
Woodside Inspection Facility.  Druga i trzecia inspekcja pojazdów w 2019 r. zostanie 
jak zawsze przeprowadzona w placówce TLC Woodside Inspection Facility.  
Co to oznacza dla Ciebie: 
• Od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. Twoja taksówka musi przejść 

kontrolę bezpieczeństwa i emisji w dowolnej autoryzowanej placówce w stanie 

Nowy Jork w miesiącu, w którym wygaśnie ważność naklejki kontrolnej. Na 

przykład, jeśli naklejka kontrolna na Twoim pojeździe wygaśnie w marcu 2019 

roku, musisz przejść inspekcję taksówki między 1 marca 2019 a 31 marca 2019 

roku. 

• Jeśli taksówka ma zostać wycofana między 1 stycznia 2019 r. a 30 kwietnia 

2019 r., możesz w dalszym ciągu korzystać ze swego pojazdu do czasu kolejnej 

inspekcji w placówce TLC w Woodside.  Musisz jeszcze przejść kontrolę pojazdu 

w ciągu miesiąca, w którym ważność naklejki wygaśnie. 

• Wszelkie płatności dokonane na rzecz TLC za okres od stycznia 2019 do marca 

2019 r. zostaną zwrócone w czasie kolejnego okresu odnowienia licencji. 

Aby znaleźć dogodną lokalną placówkę DMV, należy odwiedzić witrynę DMV 
znajdującą się pod adresem https://process.dmv.ny.gov/FacilityLookup/ 
 
Wszelkie pytania dotyczące miejsca lub daty następnej kontroli bezpieczeństwa i 
emisji należy przesyłać pod adres TLCexternalaffairs@tlc.nyc.gov. 
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