
  
  
 

 
Powiadomienie: Zmiany płatności TIF dla właścicieli 

 
TLC rozszerza płatności na TIF (Taxi Improvement Fund), jak opisano 

poniżej.  

 

Zmiany płatności za przystosowanie pojazdu 

Wszystkie pojazdy z medalionami, niezależnie od tego, czy w przypadku 

danego medalionu wymagane jest przystosowanie pojazdu do przewożenia 

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, są teraz uprawnione do 

otrzymywania płatności po rozpoczęciu świadczenia usług w 

przystosowanym pojeździe.  Aby spełnić nowe wymagania kwalifikacyjne, 

właściciele muszą:  

 

1. Zapisać się do programu TIF Owner Program  

2. Przystosować pojazd, na który wcześniej nie przyznano płatności 

na przystosowanie pojazdu do tego celu (w opaciu o numer VIN 

pojazdu)  

 

Nowy wymóg kwalifikacyjny dotyczy pojazdów przystosowanych 1. stycznia 

2019 r. lub po tej dacie.  

 

Zmiany płatności operacyjnych 

Płatności operacyjne (wcześniej określane jako płatności „na naprawy” lub 

„na przeglądy”) nie są już ograniczone do maksymalnie czteroletniego 

okresu.  Właściciele będą teraz otrzymywać płatności operacyjne tak długo, 

jak pojazd przystosowany do przewozu wózków inwalidzkich pozostanie w 

eksploatacji.  Dodatkowo TLC zwiększa częstotliwość tych płatności z 

trzech płatności każdego roku do jednej płatności co kwartał.  Aby spełnić 

nowe wymagania kwalifikacyjne, właściciel musi:  

1. Zapisać się do programu TIF Owner Program (Program dla 

właścicieli TIF) 

2. Upewnić się, że pojazd przystosowany do przewozu wózków 

inwalidzkich powiązany z medalionem wykonuje co najmniej 250 

kursów co kwartał i że taki pojazd przystosowany do przewozu 

wózków inwalidzkich pozostaje zalogowany do systemu 

dyspozytora dostępnych taksówek podczas pracy  

 

Płatności operacyjne będą realizowane według następującego 

harmonogramu: 

Kwartalnie 
Okres przeglądu kursów 
TPEP 

Oczekiwana data 
płatności 

1. kwartał Styczeń - marzec Maj 

2. kwartał Kwiecień - czerwiec Sierpień 

Bill Heinzen  

Komisarz/przewodniczący  

 

Allan J. Fromberg 

Sprawy publiczne 

frombera@tlc.nyc.gov  

 

Rebecca Harshbarger 

Sprawy publiczne 

harshbargerR@tlc.nyc.gov 

 

 

33 Beaver Street  

22nd Floor  

New York, NY 10004  



 

  
  

 

3. kwartał Lipiec - wrzesień Listopad 

4. kwartał Październik - grudzień Luty 

 
Wszelkie pytania dotyczące wpływu tych zmian na swoją sytuację należy kierować do programu TLC 
Taxi Improvement Fund przez naszą stronę tift@tlc.nyc.gov lub sprawdzić nasze Często zadawne 
pytania. 
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