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Wydanie 03

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
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Kierowcy udający się do Wielkiej Brytanii, którzy 
planują korzystać z przeprawy Dartford Crossing 
w Anglii, powinni zwrócić uwagę na obecnie 
przeprowadzane zmiany w organizacji ruchu oraz 
na nowy sposób pobierania opłat za przeprawy.

Nowy sposób pobierania opłat Dart Charge znosi 
wymóg dokonywania opłat przy szlabanach i 
polega na opłacaniu przeprawy z wyprzedzeniem 
lub do północy następnego dnia po przeprawie. 
Jest to częścią działań, które mają na celu 
zmniejszenie natężenia ruchu oraz skrócenie czasu 
przeprawy.

Po wprowadzeniu systemu Dart Charge, 
rozpoczęte zostały roboty drogowe, które mają na 
celu wprowadzenie nowej i ulepszonej organizacji 
ruchu.  

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.

Sposoby opłacania Dart Charge
Dla większości kierowców najwygodniejszą formą 
płatności będzie otwarcie przedpłacanego konta Dart 
Charge. Operatorzy flot mają możliwość zarejestrowania 
do 9 999 pojazdów na jednym koncie, które pozwala 
także korzystać z rabatów. Po otwarciu takiego konta, 
właściciel nie musi pamiętać o każdorazowym wniesieniu 
opłaty za przeprawę, dzięki opcji automatycznego 
doładowywania konta.

Operatorzy flot, którzy chcą zarejestrować ponad 50 
pojazdów, proszeni są o kontakt z biurem obsługi. Do tej 
pory otworzono już prawie 7000 kont dla klientów spoza 
Wielkiej Brytanii i zarejestrowano ponad 70 000 pojazdów. 
Oznacza to, że zarejestrowani otrzymują zniżki na każdą 
przeprawę

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.

Zmiany w organizacji ruchu
Na trasie w kierunku południowym, po przejechaniu 
przez most Królowej Elżbiety II (QEII Bridge) ruch 
odbywa się aktualnie po tymczasowo wytyczonej 

trasie. Obecnie są tam cztery nowe pasy ruchu bez 
szlabanów.

Na drodze w kierunku północnym, przed wjazdem 
do Dartford Tunnel, ruch odbywa się po tymczasowo 
wytyczonej trasie. Niektóre z dawnych szlabanów 
przy punktach poboru opłat są w użyciu, aby 
uniemożliwić wjazd ponadwymiarowych pojazdów 
do tunelu i zapewnić, że pojazdy przewożące towary 
niebezpieczne są właściwie eskortowane.

Szlaban unosi się zaraz po podjechaniu pojazdu. Po 
uruchomieniu nowego systemu zarządzania ruchem, 
stare punkty poboru płatności i szlabany zostaną 
całkowicie usunięte.

Podczas trwania robót drogowych ustalono 
tymczasowe ograniczenia prędkości i tymczasowe 
przejazdy. W związku z tym prosimy zwrócić uwagę na 
znaki i postępować zgodnie z instrukcjami. Kierowcy 
muszą zachować szczególną ostrożność przejeżdżając 
przez obszar robót drogowych.

Właściwe pasy ruchu do Tunelu 
Dartford
Jadąc w kierunku północnym w kierunku Dartford 
Tunnel, należy zająć właściwy pas jak najszybciej po 
zjeździe nr 2 (ang. Junction 2). Jest to związane z 
tym, że tuż za zjazdem nr 1a (ang. Junction 1a) droga 
rozwidla się na dwie części.

Pasy ruchu numer 1 i 2 (po lewej stronie) prowadzą do 
tunelu zachodniego (ograniczenie wysokości 4,8 m), 
natomiast pasy 3 i 4 (po prawej stronie) prowadzą do 
tunelu wschodniego (ograniczenie wysokości 5,0 m).

Z pasów 1 i 2 mogą korzystać JEDYNIE pojazdy 
do wysokości całkowitej 4,8 m. Z pasów 3 i 4 mogą 
korzystać pojazdy do wysokości całkowitej 5,0 m.

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).

Przez Internet
www.gov.uk/dart-charge

 Telefonicznie
+44 (0)300 300 0120

Pisemnie
Dart Charge Customer Service
PO Box 842, Leeds LS1 9QF

Sposoby kontaktu 



4.8m or less.
Use lanes
1 and 2

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

Jaka jest wysokość Twojego 
pojazdu? Zapoznaj się z przepisami!
Ograniczenie wysokości w tunelu zachodnim 
wynosi 4,8 m. Prowadzą do niego pasy ruchu 1 
i 2 (po lewej stronie). Ograniczenie wysokości 
w tunelu wschodnim wynosi 5,0 m. Prowadzą 
do niego pasy ruchu 3 i 4 (po prawej stronie).

Pojazdy o wysokości: 

• 4,8 m lub niższe mogą korzystać z 
dowolnego pasa ruchu i z dowolnego tunelu.  

• ponad 4,8 m, ale nie wyższe niż 5,0 m muszą 
skierować się na pasy ruchu 3 i 4 i mogą 
korzystać tylko z tunelu wschodniego.  

Pojazdy wyższe niż 5,0 metrów mają zakaz 
wjazdu do Tunelu Dartford. Prosimy skorzystać 
z alternatywnej trasy. 

Skutki korzystania z 
niewłaściwego pasa ruchu
Kierowcy poruszający się po niewłaściwym pasie 
drogi dojazdowej do tunelu Dartford Tunnel zostaną 
zatrzymani i niedopuszczeni do przeprawy. Opóźni 
to podróż i przyczyni się do opóźnień wszystkich 
uczestników ruchu za pojazdem.

Niezastosowanie się do wymogu korzystania z 
właściwych pasów ruchu może prowadzić do ukarania 
mandatem „naliczanym na miejscu”. Funkcjonariusze 
stacjonują przy Dartford Crossing i już rozpoczęli 
egzekwowanie tego przepisu przeciwko kierowcom 
korzystającym z niewłaściwego pasa ruchu.

Po zatrzymaniu pojazdu, kierowca zostanie 
poinstruowany, aby zjechać na pobocze. Jeśli 
wysokość pojazdu jest mniejsza niż 5,0 m, zostanie on 
przekierowany do zjazdu 1b (ang. Junction 1b). Tam 
kierowca będzie mógł ponownie włączyć się do ruchu, 
a następnie przejechać przez tunel po właściwym pasie 
ruchu.

Nowe ograniczenia na zjeździe 1a
Zabrania się korzystania ze zjazdu 1a w kierunku 
północnym pojazdom o wysokości ponad 4,8 m, aby 
udać się na drogę dojazdową do Dartford Tunnel. 
Spowodowane jest to tym, że ze zjazdu 1a można 
włączyć się jedynie do ruchu na pasach 1 i 2, które 
prowadzą do tunelu zachodniego z ograniczeniem 
wysokości 4,8 m.

Pojazdy o wysokości w przedziale 4,8 - 5,0 metrów, 
które będą chciały skorzystać ze zjazdu 1a w kierunku 
północnym (ang. Junction 1a Northbound), zostaną 
zatrzymane i zawrócone na zjazd 1b. Stamtąd dopiero 
można włączyć się do ruchu na pasach 3 lub 4, które 
prowadzą do tunelu wschodniego.

Jak uniknąć mandatu?
Opłaty za przeprawę należy wnosić z wyprzedzeniem 
lub do północy następnego dnia po przeprawie. 
Nieopłacenie przeprawy jest równoznaczne z 
nałożeniem na właściciela pojazdu grzywny w 
wysokości 70 GBP (kara zostanie zmniejszona do 
35 GBP, jeżeli mandat zostanie opłacony w ciągu 14 
dni od daty wystawienia). Najwygodniejszy sposób 
na uniknięcie mandatu to otworzenie przedpłacanego 
konta Dart Charge, które wcześniej należy zasilić 
odpowiednią kwotą.

Skutecznie walczymy z kierowcami uchylającymi się 
od wnoszenia opłat za przeprawę i współpracujemy 
już z Europejską Agencją Windykacji, która zajmuje się 
egzekwowaniem należności za nieopłacone przeprawy 
i mandaty od kierowców spoza Wielkiej Brytanii.

Skrócony czas podróży
Jak wynika z otrzymanych danych, od chwili 
wprowadzenia systemu opłat Dart Charge, kierowcy już 
zauważyli znaczną poprawę czasu przejazdu. Średni 
czas przejazdu w godzinach 7:00 – 19:00 w pierwszych 
dwóch tygodniach w grudniu 2014 r. był o dziewięć 
minut krótszy w kierunku południowym oraz o cztery 
minuty krótszy w kierunku północnym. Dane zostały 
porównane z czasami przejazdów w ciągu dwóch 
tygodni przed wprowadzeniem zmian.

Kierowcy jeszcze przez jakiś czas będą odczuwali 
niedogodności związane z trwającymi robotami 
drogowymi. Dokładamy wszelkich starań, aby 
minimalizować ich wpływ na płynność ruchu. Planowany 
termin zakończenia robót drogowych został wyznaczony 
na wiosnę 2015 r.

Po wprowadzeniu ostatecznego sposobu organizacji 
ruchu, czasy przejazdu zostaną jeszcze bardziej skrócone.

Przez Internet
www.gov.uk/dart-charge

 Telefonicznie
+44 (0)300 300 0120

Pisemnie
Dart Charge Customer Service
PO Box 842, Leeds LS1 9QF

Sposoby kontaktu 
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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.

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

@DartCharge

www.facebook.com/dartcharge




