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 VEHICLE LICENSE STORAGE FORM 
FORMULARZ ZAWIESZENIA LICENCJI POJAZDU 

Ten formularz jest wykorzystywany do zawieszenia licencji pojazdu do wynajęcia. Przed złożeniem niniejszego wniosku należny 
zwrócić DMV tablice rejestracyjne pojazdu. W okresie zawieszenia licencji nie jest wymagane posiadanie ubezpieczenia, 
rejestracja DMV nie musi być aktywna, a inspekcje kontrolne TLC nie są wymagane. Formularz wypełniony przez właściciela 
pojazdu lub upoważnionego dyrektora spółki należy przesłać na adres FHVStorage@tlc.nyc.gov. 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.NYC.gov/TLC. 
Uwaga: Pojazdu z zawieszoną licencją nie można wykorzystywać w charakterze pojazdu do 

wynajęcia. Część 1. Vehicle Owner / Corporation  Właściciel pojazdu / Korporacja 

 
 
 
 
 
 
 
 

Część 2. Placed in Storage By / Licencję zawiesił 
 

Właściciel pojazdu/ Nazwa korporacji - osoba dokonująca zawieszenia licencji (drukowanymi literami) For Office Use ONLY 
 

„Ja, niżej podpisany, zawieszam licencję na okres stu osiemdziesięciu (180) dni. 
Niniejszym potwierdzam, że usunięto naklejki z TLC z pojazdu, którego dotyczy wniosek 
o zawieszenie licencji”. 

TLC Employee Name 

Podpis Data (mm/dd/yyyy) 

 
 
 

 
Część 3. Removed from Storage By /  Aktywowano po okresie zawieszenia (WYPEŁNIC TYLKO W PRZYPADKU 
AKTYWACJI PO OKRESIE ZAWIESZENIA LICENCJI) 
Licencja pojazdu zostanie ponownie aktywowana przez właściciela pojazdu lub dyrektora firmy 

 

Właściciel pojazdu/ Nazwa korporacji - osoba dokonująca ponownej aktywacji licencji (drukowanymi literami) For Office Use ONLY 
 

Podpis Data (mm/dd/yyyy) TLC Employee Name 
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Właściciel pojazdu/ Nazwa korporacji (drukowanymi literami) Nr licencji pojazdu 

Licencja pojazdu nie może zostać zawieszona na okres przekraczający sto osiemdziesiąt (180) dni. Jeżeli licencja pozostanie 
zawieszona na okres przekraczający sto osiemdziesiąt (180) dni, Nowojorska Komisja ds. Taksówek i Limuzyn (TLC) może wystąpić 
o odebranie licencji. Licencja pojazdu może zostać zawieszona jedynie raz w okresie obowiązywania licencji. Nawet w przypadku 
niewykorzystania pełnego okresu stu osiemdziesięciu (180) dni zawieszenia, po ponownej aktywacji zawieszonej licencji pojazdu  
nie można jej będzie ponownie zawiesić. Zawieszone licencje pojazdu pozostaną zawieszone na okres dodatkowych sześćdziesięciu 
(60) dni, co w sumie daje sto osiemdziesiąt (180) dni. 
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