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Informacja branżowa: Okres składania wniosków o 
indywidualne licencje na pojazdy elektryczne (EV) 

rozpoczyna się 15 marca 

Od dnia 15 marca 2023 r., udostępnianych będzie 600 nowych licencji na 
pojazdy do przewozu osób (FHV), przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych 
(EV). Dostępność tych licencji będzie ograniczona do aktywnych kierowców 
posiadających licencję Komisji ds. Taksówek i Limuzyn (TLC), którzy aktualnie 
nie dysponują aktywną licencją na FHV. Licencje te będą nieprzenoszalne i 
będą przyznawane na zasadzie kolejności zgłoszeń. Jeden kierowca będzie 
mógł uzyskać tylko jedną licencję. 
 
Aby złożyć wniosek o jedną z 600 licencji dla EV, należy wypełnić i przesłać 
formularz deklaracji zainteresowania, który będzie dostępny na witrynie 
internetowej TLC pod następującym linkiem: 
https://www.nyc.gov/site/tlc/vehicles/get-an-electric-for-hire-vehicle-
license.page.  

Zapoznaj się z kwalifikacyjną listą kontrolną, aby sprawdzić, czy spełniasz 
wymogi do przedłożenia deklaracji zainteresowania na jedną z 600 licencji dla 
EV:  

 Musisz posiadać aktywną licencję kierowcy TLC 

 Nie posiadasz aktywnej licencji na pojazd do przewozu osób 

 Posiadasz ważny numer ubezpieczenia społecznego (SSN) na 
swoje nazwisko 

 Posiadasz prawidłowy adres email (będzie on wykorzystywany 
do komunikacji z Tobą od początku do końca procesu 
aplikacyjnego). 

Po otrzymaniu przedłożonych formularzy, TLC dokona ich przeglądu; kierowcy, 
którzy będą się kwalifikować, otrzymają wiadomość email z unikatowym 
kodem autoryzacyjnym i instrukcją przejścia przez proces aplikacyjny. Po tym, 
jak kierowca otrzyma email kwalifikacyjny dotyczący procesu aplikacyjnego, 
będzie już mógł zakupić EV. Kierowcy niekwalifikujący się do uzyskania licencji 
otrzymają wiadomość email informującą o niespełnianiu wymagań do 
zakwalifikowania się. 

Kierowcy kwalifikujący się będą mieć 120 dni na zakup EV i rozpoczęcie 
procesu aplikacyjnego.  Pierwszym krokiem w tym procesie jest uzyskanie 
przez kwalifikującego się kierowcę afiliacji z określoną bazą posiadającą 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyc.gov%2Fsite%2Ftlc%2Fvehicles%2Fget-an-electric-for-hire-vehicle-license.page&data=05%7C01%7CKerstenJ%40tlc.nyc.gov%7C846a19c785ab41ac9f8f08db19cbc6ee%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C638132135233150280%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LSYsUPa%2BvLYdXiVrrGU%2BIJIfBy6d19aSyWgibbHqyvQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyc.gov%2Fsite%2Ftlc%2Fvehicles%2Fget-an-electric-for-hire-vehicle-license.page&data=05%7C01%7CKerstenJ%40tlc.nyc.gov%7C846a19c785ab41ac9f8f08db19cbc6ee%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C638132135233150280%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LSYsUPa%2BvLYdXiVrrGU%2BIJIfBy6d19aSyWgibbHqyvQ%3D&reserved=0


 

  
  

 

 
 

  
 

 

 

licencję TLC, po czym baza składa wniosek (oświadczenie bazy) do TLC w celu 
rozpoczęcia procesu przyznania licencji pojazdu. 

TLC prognozuje, że formularz deklaracji zainteresowania na 400 licencji, 
przewidziany dla dowolnego wnioskodawcy (w tym dla kierowców) będzie 
udostępniany w dniu 29 marca 2023 na zasadzie kolejności zgłoszeń. Wkrótce 
podamy więcej informacji o tych 400 licencjach na samochody elektryczne, 
dostępnych dla dowolnego wnioskodawcy.  

Uwagi, pytania i sugestie prosimy kierować na adres 

tlcexternalaffairs@tlc.nyc.gov   

 
 
 
  


