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VEHICLE RENEWAL INSTRUCTIONS & REQUIREMENTS  
WYMOGI I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RPZEDŁUŻENIA LICENCJI 

 

Niniejszy formularz zawiera informacje i instrukcje przedłużenia licencji na pojazd TLC. Aby przedłużyć licencję należy spełnić wszystkie wymogi, 
stosownie do podanych poniżej instrukcji. 

Wymiana pojazdu podczas procesu przedłużenia? W przypadku chęci wymiany pojazdu, którego dotyczy przedłużenie licencji, należy postępować wg 
instrukcji podanych dla transferu pojazdu dostępnych tutaj. 

Kiedy należy złożyć wniosek o przedłużenie: 
• Aby złożyć wniosek o przedłużenie i uzyskać nową licencję przed utratą ważności posiadanej aktualnie licencji należy spełnić wszystkie wymogi 

dotyczące przedłużenia przynajmniej na trzydzieści (30) dni przed terminem utraty ważności licencji. 
o Uwaga: Wnioski o przedłużenie złożone w terminie trzydziestu (30) dni przed terminem utraty ważności licencji mogą nie zostać 

rozpatrzone / zatwierdzone przed datą utraty ważności licencji. 
• Jeżeli licencja pojazdu nie zostanie przedłużona przed upływem terminu ważności, jej posiadacz ma dodatkowe sześćdziesiąt (60) dni na 

spełnienie wszystkich wymogów dotyczących przedłużenia.  Licencja pojazdu będzie traktowana jako przeterminowana do momentu spełnienia 
wszystkich wymogów dotyczących przedłużenia, ich weryfikacji i aprobaty przez TLC. 
o Przedłużenie po terminie ważności zostanie obciążone opłatą za zwłokę w wysokości dwudziestu pięciu dolarów ($25,00), którą będzie można 

uregulować korzystając z portalu LARS. 
o Jeżeli licencja nie zostanie przedłużona w terminie sześćdziesięciu dni od daty ważności, wniosek o przedłużenie zostanie odrzucony. 

Wymagane dokumenty: 
• Aktualny certyfikat ubezpieczenia (FH-1), jeżeli posiany certyfikat utracił ważność, należy dostarczyć aktualną kopię. 
• Aktualny certyfikat ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Musi on być dostarczony bezpośrednio przez firmę ubezpieczeniową, ze 

wskazaniem limitów ubezpieczenia; ochrona ubezpieczeniowa musi spełniać minimalne wymogi w zakresie ubezpieczenia. 
• Jeżeli pojazd jest zarejestrowany poza stanem Nowy Jork (NYS), należy dołączyć aktualną kopię rejestracji DMV. 
• Przedłużenie licencji na pojazdy paratranzytowe i minibusy wymaga również dołączenia obu stronic raportu Nowojorskiego Stanowego 

Departamentu Inspekcji Transportowej (MC300). Formularz musi być aktualny; nie może być to formularz wydany ponad (1) rok temu. 
Uwaga: jeżeli wniosek o przedłużenie jest niekompletny, TLC wyśle właścicielowi pojazdu e-mail z wyszczególnieniem brakujących danych / dokumentów. 

Dane kontaktowe należy zaktualizować na portalu LARS. 

W jaki sposób należy złożyć wniosek o przedłużenie: 
• Zapłacić wszelkie zaległe mandaty za złamanie zakazu parkowania, naruszenie przepisów drogowych i / lub mandaty TLC. 
• Opłacić wymagane opłaty za przedłużenie licencji korzystając z portalu LARS; 

o Wszystkie opłaty należy uregulować online; TLC nie przyjmie opłat realizowanych osobiście lub za pośrednictwem poczty. 
• Wymagane dokumenty (zob. powyżej) należy przesłać online, korzystając z portalu TLC UP; 

o Uwaga: Wszelkie opłaty za przedłużenie licencji należy wnieść przed przesłaniem dokumentacji. 
• Po zatwierdzeniu wszystkich wymaganych dokumentów, TLC prześle e-mailem termin przeglądu pojazdu; 

o Datę / godzinę przeglądu oraz e-mail z potwierdzeniem można również sprawdzić korzystając z portalu TLC UP. 
o Uwaga: Termin przeglądu nie zostanie wyznaczony do momentu spełnienia wszystkich wymogów dotyczących przedłużenia, ich weryfikacji i 

aprobaty przez TLC. 
• Po pomyślnym zakończeniu przeglądu, licencja pojazdu zostanie przedłużona. 

o Więcej informacji o wymogach dotyczących przeglądu pojazdów można znaleźć na portalu Vehicle Inspections. 

Opłaty za przedłużenie: 
• Opłata za przedłużenie licencji pojazdu non -WAV / pojazdu nieprzystosowanego do przewozu pasażerów na wózkach inwalidzkich wynosi pięćset 

pięćdziesiąt dolarów ($550,00). 
o Przedłużenie licencji pojazdów WAV / przystosowanych do przewozu pasażerów na wózkach inwalidzkich nie podlega opłacie, obowiązują 

natomiast pozostałe opłaty wymienione poniżej.  
• Opłata za przegląd w wysokości siedemdziesięciu pięciu ($75,00) dolarów; pobierana jest od pojazdów o przebiegu pięciuset 

(500) mil lub powyżej. 
o Posiadacze licencji na pojazdy Paratransit / Pojazdy paratranzytowe i Commuter Van / Minibusy nie podlegają opłacie za 

przegląd w wysokości siedemdziesięciu pięciu dolarów. 
o Jeżeli w chwili dokonywania przedłużenia pojazd posada zezwolenie SHL, właściciel zezwolenia SHL zapłaci opłatę za przegląd. 

• Podatek CMVT (Commercial Motor Vehicle Tax) w wysokości ośmiuset ($800,00) dolarów od pojazdów zarejestrowanych poza NYC. 
Uwaga: Żadne wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi – bez wyjątków 

Ważne przypomnienie: aby licencjonowany przez TLC pojazd można było wykorzystywać w charakterze pojazdu do wynajęcia, musi on być na stałe 
powiązany z posiadającą aktywną licencję TLC bazą lub organizacją. 
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