Wydział Transportu miasta Nowy Jork (DOT)
KIEROWCY I PARKOWANIE [motorist.shtml]

Formularz tymczasowej zmiany pojazdu (TVC) dla posiadaczy
specjalnego pozwolenia na parkowanie (SPI), zwanego również
pozwoleniem na parkowanie na terenie miasta dla osób
niepełnosprawnych
Jeżeli konieczne jest tymczasowe użycie pojazdu, który nie jest objęty pozwoleniem, a w pozwoleniu ujęto trzy pojazdy lub mniej, należy wypełnić internetowy formularz
tymczasowej zmiany pojazdu (Temporary Vehicle Change, TVC) lub zadzwonić do centrum obsługi klienta pod numer (718) 433-3100 w godzinach 8:00–17:00 od poniedziałku
do piątku. Po godzinach urzędowania w mieście Nowy Jork można dzwonić pod numer 311. Osoby spoza miasta Nowy Jork mogą dzwonić pod numer (212) 639-9675. Usługa
TTY dostępna jest pod numerem (212) 504-4115. Uwaga: Pojazdy firmowe, biznesowe, tymczasowe, taksówkowe, dealerskie, transportowe lub komercyjne
[../../downloads/pdf/tvc-faq.pdf]

nie podlegają tymczasowej zmianie pojazdu. Niniejszy formularz należy otworzyć w przeglądarce Internet Explorer, ponieważ może on

działać nieprawidłowo w innych przeglądarkach.

Data wniosku
mm.dd.rrrr
mm.dd.rrrr

**Wymagane**

Imię i nazwisko posiadacza
**Wymagane**

Numer pozwolenia na parkowanie
**Wymagane**

Numer kontaktowy
**Wymagane**

Data rozpoczęcia musi być późniejsza niż data wniosku

Data rozpoczęcia korzystania z pojazdu tymczasowego
mm.dd.rrrr
mm.dd.rrrr

**Wymagane**

Dane pojazdu tymczasowego

Numer rejestracyjny
**Wymagane**

Stan
**Wymagane**

Rocznik
**Wymagane*

Marka
**Wymagane**

/

Kolor
**Wymagane**

Właściciel pojazdu tymczasowego
**Wymagane**

Liczba dni korzystania z pojazdu
**Wymagane**
(maksymalnie 14 dni)

E-mail
**Wymagane**
(potwierdzenie o otrzymaniu formularza wyślemy na adres e-mail wnioskodawcy)

Osoba upoważniona

Nie jestem robotem
reCAPTCHA
Polityka - prywatności

Jeżeli przycisk przesyłania nie działa, należy wyczyścić pamięć podręczną i/lub zadzwonić pod numer obsługi klienta. Każdy użytkownik może przesłać tylko
jeden wniosek.

Prześlij do DOT

* Osoba upoważniona – jeśli posiadacz pozwolenia nie ukończył 18. roku życia, należy podać imię i nazwisko rodzica, opiekuna lub innej osoby odpowiedzialnej
prawnie za zarządzanie codziennymi sprawami wnioskodawcy. Jeśli posiadacz pozwolenia skończył 18 lat i nie może podpisać wniosku, należy podać imię i nazwisko
małżonka, partnera, opiekuna lub osoby odpowiedzialnej prawnie za zarządzanie codziennymi sprawami wnioskodawcy.
Usługi rządowe nie są uzależnione od posiadania prawa do głosowania. Formularz rejestracyjny osób głosujących można uzyskać pod adresem
http://www.vote.nyc.ny.us/html/voters/voters.shtml [http://www.vote.nyc.ny.us/html/voters/voters.shtml] lub pod numerem telefonu (212) 868-3692.
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