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Biuletyn Dart Charge
Zaczęły obowiązywać zmiany na 
przeprawie Dartford Crossing –
ważne informacje dla kierowców dużych pojazdów i 

operatorów flot

Safe roads, reliable journeys, informed travellers

An executive agency of the Department for Transport



32

5

4

1
2

4
2a

29

30

2

3

4

Dagenham

Tilbury

Gravesend

Rochester
Orpington

A12 A127

A12

A2

A2

A20

A13
A13

A282

M25

M20

M20

M2

M26

M25

Blackwall
Tunnel

Blackwall
Tunnel

Basildon

LONDONLONDON

Dartford
Crossing

Osoby jadące do Wielkiej Brytanii i 
planujące skorzystać z przeprawy Dartford 
Crossing znajdującej się na terenie Anglii 
powinny wiedzieć, że zaczął obowiązywać 
nowy sposób uiszczania opłaty za przejazd. 

Nowy system pobierania opłat, tzw. 
Dart Charge, oznacza, że nie trzeba już 
będzie zatrzymywać się przy bramkach, 
a zamiast tego można będzie zapłacić 
opłatę za przeprawę z góry lub do północy 
następnego dnia po przejeździe.

Rozpoczęły się prace nad przebudową 
układu drogowego w związku z 
wprowadzeniem systemu Dart Charge. 

Przeprawa Dartford Crossing na drodze 
A282 łączy autostradę M25 między Dartford 
w hrabstwie Kent a Thurrock w hrabstwie 
Essex. Przeprawa przecina Tamizę na 
wschód od Londynu.

Nowe sposoby płatności
Dla większości kierowców najlepszym 
rozwiązaniem jest założenie konta do przedpłat 
Dart Charge. Operatorzy flot mogą zarejestrować 
do 9999 pojazdów na jednym koncie, które 
umożliwia otrzymanie zniżki. Po założeniu konta 
nie trzeba za każdym razem pamiętać, aby 
zapłacić za przejazd, gdyż opłata pobierana 
będzie automatycznie.

W przypadku rejestrowania ponad pięćdziesięciu 
pojazdów prosimy o kontakt telefoniczny z 
centrum kontaktowym, które udziela pomocy 
w tym zakresie. Konta te otwarte już zostały z 
powodzeniem przez operatorów flot z całej Europy 
i są przez nich wykorzystywane. 

Jednorazowe płatności można również realizować 
online, przez telefon, w punktach Payzone lub z 
góry za pośrednictwem poczty. W przeciwieństwie 
do konta do przedpłat nie ma możliwości 
otrzymania zniżki.

Korzystanie z przeprawy Dartford Crossing 
pozostaje bezpłatne pomiędzy godziną 22.00 a 6.00.

Jak działa nowy system?
Kiedy pojazd przejeżdża przez przeprawę, 
kamery i inne laserowe czytniki na podstawie 
tablic rejestracyjnych identyfikują dany pojazd, 
aby określić wysokość opłaty. Następnie system 
pobiera pieniądze z konta albo czeka na 
otrzymanie płatności. Stary sprzęt znajdujący się 
przy budkach nie jest już używany. 

Jeżeli płatność nie zostanie dokonana do północy 
następnego dnia po przejeździe, kierowca 
lub firma podlegać będzie opłacie karnej w 
wysokości 70 GBP (obniżanej do 35 GBP, jeśli 
opłata zostanie uiszczona w terminie 14 dni od 
wystawienia). Jeżeli po 28 dniach opłata karna 
nadal nie zostanie uiszczona, wydane zostanie 
wezwanie do zapłaty kwoty w wysokości 105 GBP. 

Bardzo poważnie traktujemy uchylanie się od 
płacenia i współpracujemy z Europejską Agencją 
Odzyskiwania Długów w celu odzyskania 
wszelkich należnych opłat od kierowców spoza 
Wielkiej Brytanii.

Prosimy już teraz otworzyć 
konto do przedpłat Dart Charge.
Można to zrobić przez Internet pod 
adresem www.gov.uk/dart-charge lub 
telefonicznie pod numerem 
0300 300 0120 (Wielka Brytania) albo 
+44 (0) 300 300 0120 (dla połączeń 
międzynarodowych).

Sposoby kontaktu 
Przez Internet
www.gov.uk/dart-charge

 Telefonicznie
+44 (0)300 300 0120

Pisemnie
Dart Charge Customer Service

PO Box 842, Leeds LS1 9QF



4.8m or less.
Use lanes
1 and 2

Over 4.8m.
Under 5m.
Use lanes
3 and 4

Proszę pamiętać, by przed 
wjazdem do tunelu Dartford 
ustawić się na właściwym pasie. 
W przypadku podróżowania na północ 
w kierunku tunelu Dartford ograniczenie 
wysokości dla tunelu zachodniego, 
dostępnego z pasów 1 i 2 (pasy po lewej 
stronie), wynosi 4,8 m, natomiast dla tunelu 
wschodniego, dostępnego z pasów 3 i 
4 (pasy po prawej stronie), ograniczenie 
wynosi 5,0 m.

Pomiędzy pasami zostanie zbudowana 
nowa betonowa bariera, co oznacza, że 
pojazdy nie będą mogły przejechać z 
pasów 1 i 2 na pasy 3 i 4 za zjazdem 1a z 
autostrady M25. Kierowcy będą musieli 
zatem ustawić się na właściwym pasie 
ruchu przed zjazdem 1a – wcześniej niż 
obecnie.

Prosimy zwrócić uwagę na 
nowe znaki. 
Tymczasowe ograniczenia prędkości 
i tymczasowe układy drogowe 
obowiązujące podczas prowadzenia 
robót drogowych są wyraźnie 
oznakowane, prosimy zatem 
postępować zgodnie z instrukcjami. 
Kierowcy muszą zachować szczególną 
uwagę, przejeżdżając przez obszar, na 
którym prowadzone są roboty drogowe. 

Zalety systemu zaczną być w pełni 
odczuwalne po zakończeniu wszystkich 
prac na wiosnę przyszłego roku. 
Skrócony wtedy również zostanie czas 
przejazdu.

Poprawa układu drogowego
Na drodze prowadzącej w kierunku południowym 
za mostem QEII usunięto stare budki do 
pobierania opłat, a ruch odbywa się obecnie w 
oparciu o tymczasowy układ drogowy. Znajdują się 
tam teraz cztery nowe pasy i nie ma barierek, przy 
których trzeba się zatrzymać.

Na drodze w kierunku północnym przy tunelu 
Dartford obowiązuje tymczasowy układ drogowy. 
Stare budki do pobierania opłat nie zostały jeszcze 
usunięte, ale już nie działają. Nie ma obecnie 
możliwości uiszczania opłat na przeprawie 
Dartford Crossing.

Barierki pozostaną na miejscu przez jakiś czas, 
aby uniemożliwić wjazd do tuneli pojazdom o 
zbyt dużych gabarytach oraz w celu zapewnienia 
bezpiecznego przejazdu pojazdom przewożącym 
materiały niebezpieczne. Barierka podniesie się, 
kiedy tylko pojazd się do niej zbliży. Gdy nowy 
system zarządzania ruchem zostanie w całości 
ukończony, stare budki do pobierania opłat i 
barierki zostaną usunięte.

Ograniczenia wysokości
Na drodze prowadzącej do zjazdu 1a drogi 
A282 w kierunku północnym obowiązuje nowe 
ograniczenie wysokości pojazdów do 4,8 m. 
Pojazdy wyższe (ale poniżej 5 m) będą kierowane 
do zjazdu 1b.

Minimalizacja zakłóceń w ruchu
Roboty drogowe związane z budową nowego 
układu drogowego mają charakter poważny. 
Kierowcy mogą się spodziewać, że prace te będą 
miały wpływ na ich podróż, zwłaszcza na jezdni w 
kierunku północnym. Są one jednak planowane w 
taki sposób, aby zminimalizować zakłócenia dla 
użytkowników dróg.

Sposoby kontaktu 
Przez Internet
www.gov.uk/dart-charge

 Telefonicznie
+44 (0)300 300 0120

Pisemnie
Dart Charge Customer Service

PO Box 842, Leeds LS1 9QF



Po co są te zmiany
Przeprawa Dartford Crossing jest 
istotnym ogniwem transportu, z którego 
korzysta około 50 mln pojazdów rocznie. 
Zatrzymanie się w celu uiszczenia opłaty 
gotówką przy bramkach powoduje 
opóźnienia. Dzięki systemowi Dart 
Charge kierowcy będą płacić z góry 
lub do północy następnego dnia, co 
wyeliminuje konieczność zatrzymywania 
się i wnoszenia opłat przy bramkach. 
Pozwoli to zmniejszyć zatłoczenie i 
przyspieszyć podróż.

Jak będziemy się komunikować
Będziemy wydawać regularne biuletyny 
informacyjne na temat systemu Dart 
Charge oraz zmian w układzie drogowym 
przeprawy Dartford Crossing.

Zapisz się, aby otrzymywać aktualne 
informacje przez Internet
www.gov.uk/highways/dartford

Highways Agency Dorking Creative S140632 Pol

www.facebook.com/dartcharge

@DartCharge


