
  Informacja branżowa nr 22-02      30.11.2022 
  Do natychmiastowej publikacji 
  
 

David Do 
Komisarz/Przewodnicząca 

tlccommissioner@tlc.nyc.gov 

 

Jason Kersten 

Sprawy publiczne 

press@tlc.nyc.gov  

 

33 Beaver Street  

 

22nd Floor  

 

New York, NY 10004  

Informacja branżowa: Nowa struktura stawek taryfowych za 
przewozy taksówkami oraz taksówkami typu „Street Hail 

Livery” (SHL) obowiązującej od 19.12.2022 
 
Członkowie Komisja ds. Taksówek i Limuzyn (TLC) miasta Nowy 
Jork zatwierdzili pierwszą od dziesięciu lat podwyżkę stawek 
taryfowych, która wejdzie w życie dnia 19 grudnia 2022 r. Kierowcy 
taksówek lub taksówek typu „Street Hail Livery” (SHL) mogą zacząć 
pobierać wyższą opłatę za przejazd od dnia 19 grudnia 2022 r., pod 
warunkiem że taksometr pojazdu zostanie prawidłowo skalibrowany 
przez licencjonowany punkt obsługi TLC, gdzie przestrzega się 
procedur określonych przez Wydział bezpieczeństwa i emisji 
działający w ramach TLC. 
 
Wykaz nowych stawek taryfowych za przewozy taksówką z 
medalionem lub taksówką typu „Street Hail Livery” (SHL) z 
taksometrem: 
 
3,00 USD – opłata początkowa. 
1,00 USD – opłata dodatkowa na rzecz funduszu modernizacji 
taksówek i taksówek typu „Street Hail Livery” (SHL). 
0,70 USD – opłata za każdą dodatkową jednostkę. 
2,50 USD – opłata dodatkowa za przewóz w godzinach szczytu. 
1,00 USD – opłata dodatkowa za przewóz w godzinach nocnych. 
70,00 USD – opłata zryczałtowana za przewóz wszystkimi 
taksówkami z Manhattanu na Lotnisko Kennedy’ego oraz przewóz 
taksówkami typu SHL z Manhattanu na Lotnisko Kennedy’ego.  
5,00 USD – opłata dodatkowa za przewóz taksówkami na Lotnisko 
Kennedy’ego oraz opłata zryczałtowana za przewóz taksówkami 
typu SHL w godzinach szczytu. 
5,00 USD – nowa opłata dodatkowa za przewóz wszystkimi 
taksówkami na lotnisko/z lotniska LaGuardia (LGA), a także za 
przewóz taksówkami typu SHL na Lotnisko LaGuardia wezwanymi 
poza Strefą zakazu przywołań. 
20,00 USD – opłata dodatkowa za przewóz taksówkami na Lotnisko 
Newark. 
 
Wszystkie taksometry w taksówkach muszą zostać poddane 
ponownej kalibracji w licencjonowanym punkcie obsługi 
taksometrów TLC, zgodnie z Zasadami dla właścicieli taksówek 
TLC, par. 58–39(e) (1), przed pierwszą kontrolą, która planowana 



 

  
  

 

jest po 19 grudnia 2022 r. Poniżej znajduje się lista wszystkich 
publicznych punktów obsługi działających na mocy licencji TLC. 
 
Cenniki za przewóz taksówkami z medalionem oraz taksówkami 
typu „Street Hail Livery” (SHL) zostaną zaktualizowane, aby 
odzwierciedlać nowe stawki taryfowe.  
 
W przypadku taksówek z medalionem naklejka z nowymi stawkami 
będzie dostępna za pośrednictwem licencjonowanych punktów 
obsługi, przedstawicieli i organizacji branżowych TLC. Naklejkę 
należy umieścić na fragmencie cennika przedstawiającym bieżące 
stawki taryfowe, którego ważność wygaśnie 31 października 2023 r. 
 
W przypadku taksówek typu SHL personel Działu kontroli Woodside 
TLC przekaże nowy cennik w okresie od 19 grudnia 2022 r. do 16 
czerwca 2023 r.  podczas planowej kontroli. Cenniki z datą ważności 
przypadającą na 31 października 2022 r. są ważne do następnej 
planowanej kontroli pojazdu po 19 grudnia 2022 lub 16 czerwca 
2023 r., zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. 
 
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących nowej struktury stawek 
taryfowych należy skontaktować się z Jednostką ochrony kierowców 
TLC, która zajmuje się sprawami związanymi z opłatami, dzwoniąc 
pod numer: (718) 391-5539 lub wysyłając wiadomość e-mail: 
driverprotection@tlc.nyc.gov. 
 
Z poważaniem, 
 
Komisja ds. Taksówek i Limuzyn  
 
Lista licencjonowanych punktów obsługi zajmujących się 
taksometrami w ramach TLC jest dostępna na następnej 
stronie.  
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MP001 AMERICAN TAXIMETERS & COMMUNICATIONS 

INC. 

21-46 44 Drive  

Queens, NY 11101 

(718) 

937-

4600 

MP004 OLDEE TAXI INSTRUMENTS CORP. 24-50 47 Street 

Queens, NY 11103 

(718) 

482-

6533 

MP016 METROMETER SHOP INC. 11-11 34 Avenue 

Queens, NY 11106 

(718) 

786-

8585 

MP029 521 WEST 21ST ST. MANAGEMENT CORP. 415 West 127 Street 

NY, NY 10027 

(212) 

665-

4900 

MP031 TEAM SYSTEMS CORP 30-17 40 Avenue 

Queens, NY 11101 

(718) 

786-

0640 

MP034 TRIZZ TAMIMETER REPAIR CORP 519 West 47 Street 

NY, NY 10036 

(646) 

336-

7625 

MP038 OLYMPIC METERSHOP LLC 11-05 38 Avenue 

Queens, NY 11101 

(718) 

361-

3005 

MP043 FLATCODE COMMUNICATIONS INC. 1954 Jerome Avenue 

Bronx, NY 10453 

(718) 

733-

1220 

MP052 BORO TAXI METER, INC. 1437 39 Street 

Brooklyn, NY 11218 

(347) 

789-

3630 

MP055 CMT METERS,LLC 42-32 21 Street 

Queens, NY 11101 

(718) 

349-

7700 


