
Polish / Polski 

 
Z niniejszego wniosku należy skorzystać do realizacji trzech (3), wymienionych poniżej transakcji TLC: 
□ Transfer bazowy: przeniesienie pojazdu z jednej bazy do innej; 
□ Transfer pojazdu: wymiana pojazdu posiadającego licencję FHV; 
□ Transfer tablic: wymiana tablic rejestracyjnych TLC w przypadku ich utraty, kradzieży, zniszczenia lub konfiskaty. 

Uwaga: Właściciel ma obowiązek podania jak najbardziej aktualnych danych bazy, pojazdu i tablic rejestracyjnych; niedopełnienie tego 
obowiązku będzie wymagać umówienia kolejnej wizyty w celu realizacji transferu. Wszystkie licencjonowane przez TLC pojazdy muszą mieć 
aktywne powiązania z licencjonowaną przez TLC bazą pojazdów do wynajęcia. 
1. Dane właściciela pojazdu: 
Firma / Imię i nazwisko właściciela pojazdu do wynajęcia (FHV) Nr licencji FHV Adres e-mail 

Adres Numer telefonu 

Uwaga: Wnioskodawca ma obowiązek aktualizacji swoich danych kontaktowych posiadanych przez TLC (adres, numer telefonu i adres e-mail). Zmiany 
lub aktualizacji danych kontaktowych można dokonać na stronie: www.nyc.gov/lars. 

Oświadczenie właściciela pojazdu do wynajęcia (FHV) 
„Podpisując poniżej potwierdzam, iż zapoznałem(-am) się z informacjami zawartymi we wniosku i nie zawiera on żadnych fałszywych informacji. 
Rozumiem, że podawanie fałszywych informacji może spowodować odrzucenie mojego wniosku, zawieszenie lub odebranie licencji TLC. 
Ponadto potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z obowiązującymi zasadami i przepisami dotyczącymi posiadania i wykorzystywania pojazdu.” 

Imię i nazwisko drukiem Podpis Data (mm/dd/yyyy) 

 
2. Dane pojazdu: 
Rodzaj pojazdu: □ For-Hire-Vehicle / Pojazd do   

       wynajęcia 
□ Commuter Van /  
        Minibus 

□ Paratransit / Pojazd  
       paratranzytowy 

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) 
□ Wheelchair Accessible Vehicle / Pojazd 
przystosowany do przewodu pasażerów na 
wózkach inwalidzkich 

 □ Electric Vehicle / Pojazd z napędem 
elektrycznym 

Tablica rejestracyjna TLC  Tablica rejestracyjna wydana w innym 
stanie 

Przebieg □ Hybrid Vehicle / Pojazd hybrydowy 

   □ Streched Vehicle / Pojazd wydłużony 

• Czy gabaryty pojazdu przekraczają 7 stóp wysokości i 8 500 funtów wagi? □ TAK □ NIE 
Jeżeli „Tak”, należy okazać aktualny, oryginalny dowód inspekcji NYS DOT LUB pismo z potwierdzeniem, iż wymóg ten nie dotyczy posiadanego 
pojazdu, a pojazd musi zaliczyć wizualną inspekcję w ośrodku inspekcji TLC. 

 
3. Dane dotyczące bazy: 

Aby wniosek został rozpatrzony, należy wypełnić część dotyczącą bazy 
Nazwa bazy Nr licencji bazy 

Imię i nazwisko właściciela bazy Podpis właściciela bazy Data 

Podpis właściciela bazy wymagany jest tylko w przypadku transferu pomiędzy bazami. 

 

INTERNAL USE ONLY 
Returns are for 30 minutes only, require a “time stamp,” and must match the return time issued. Returns cannot be issued after 2:00 pm. 
Appointment Date Appointment Time Return Time TLC Employee  □ Missing registration / insurance 

□ Missing form of payment 
□ Missing form of identification 
□ Summons / fine Note: Summons / fines must be confirmed as paid or otherwise resolved on the appointment date. 

 

TIME STAMP 

FOR-HIRE VEHICLE (FHV) TRANSFER FORM 
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