
Wydanie 04

Biuletyn Dart Charge
Dartford Crossing – nowy system 

bezpieczeństwa ruchu drogowego
Ważne informacje dla kierowców pojazdów towarowych i 

operatorów floty
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Kierowcy wybierający się do Wielkiej Brytanii z zamiarem 
skorzystania z przeprawy Dartford Crossing (Anglia) 
powinni zwrócić uwagę na fakt, że w połowie czerwca 
wprowadzony zostanie nowy system bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na jezdni prowadzącej w kierunku 
północnym przy wjeździe do tuneli.  
Kierowcy pojazdów ciężarowych oraz przewożących 
ładunki niebezpieczne mają obowiązek przestrzegania 
nowych środków bezpieczeństwa w przeciwnym wypadku 
zostaną zatrzymani a ich podróż opóźni się. Grozić im 
również będzie kara grzywny.
Powyższe zmiany są konsekwencją wprowadzenia opłaty 
Dart Charge – nowej metody uiszczania należności za 
przejazd. Płatność uregulować należy z góry lub do 
północy następnego dnia po przejeździe. 
Przeprawa Dartford Crossing na drodze A282 łączy 
autostradę M25 między miejscowością Dartford w 
hrabstwie Kent a Thurrock w hrabstwie Essex. Przeprawa 
przecina Tamizę na wschód od Londynu.

Nowy system bezpieczeństwa 
ruchu drogowego
Celem nowego system bezpieczeństwa ruchu drogowego jest 
uniemożliwienie pojazdom przekraczającym dopuszczalne 
wielkości wjazdu do tuneli ze względu na zagrożenie dla 
bezpieczeństwa. Ponadto pozwoli on zidentyfikować pojazdy 
niebezpieczne, które wymagają eskorty oraz – w razie 
konieczności – zatrzymać pojazdy wjeżdżające do tunelu.

Do tej pory pojazdy przekraczające dopuszczalne wielkości 
zatrzymywane były przy stanowiskach płatniczych, jednak 
w ramach nowego systemu uiszczania opłaty za przejazd 

stanowiska te zostaną usunięte. To ważne zadanie spełniane teraz 
będzie przez nowy system bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
którego rola polega na dopilnowaniu, aby przeprawa Dartford 
Crossing była nadal bezpieczna dla kierowców.
Na terenie przeprawy znaleźć można jasne znaki wyjaśniające 
ograniczenia i informujące kierowców pojazdów przekraczających 
dopuszczalne rozmiary oraz przewożących ładunki niebezpieczne, 
którą drogę lub który pas powinni wybrać.
Osoby, które nie zastosują się do nowego systemu zostaną 
zidentyfikowane a następnie uruchomiona zostanie seria sygnałów 
i barier, które pozwolą na bezpieczne zatrzymanie pojazdu i 
usunięcie go z jezdni w możliwie najszybszym czasie.

Nowy system bezpieczeństwa ruchu drogowego na przeprawie Dartford Crossing (Anglia)

Aby zobaczyć, jak działa system 
(tylko w angielskiej wersji 
językowej) proszę odwiedzić 
youtube.com

Przez Internet
www.gov.uk/dart-charge

 Telefonicznie
+44 (0)300 300 0120

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



Prohibited vehicles follow 

Dartford tunnels 112 miles ahead

5m
4.8m 4.8m

to 5m

Dojazd do węzła nr 
1a, jadąc w kierunku 
północnym na drodze 
nr A282

Przez Internet
www.gov.uk/dart-charge

 Telefonicznie
+44 (0)300 300 0120

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

Do 4,8 m – 
można ustawić 

się na dowolnym 
pasie

Od 4,8 m do 5 m 
– proszę ustawić 

się na pasie  
3 lub 4

Ponad 5 m,  
zjechać na 
węźle nr 1a

Znak wyjaśniający ograniczenia

Informacje dla kierowców 
pojazdów przekraczających 
dopuszczalne wielkości 
Na przeprawie Dartford Crossing wprowadzono nowy układ drogowy. 
W przypadku podróżowania w kierunku północnym w kierunku tuneli 
kierowcy pojazdów przekraczających dopuszczalne wielkości powinni 
znaleźć się na odpowiednim pasie po przejechaniu węzła nr 2, zanim 
dojadą do węzła nr 1a. Po przejechaniu węzła nr 1a nie będzie 
możliwości zmiany pasu.

Dopuszczalna wysokość pojazdów:  
• 4,8 m dla pasów 1 i 2 (z lewej strony)
• 5,0 m dla pasów 3 i 4 (z prawej strony)
Kierowcy znajdujący się na nieodpowiednim pasie zostaną zatrzymani 
a ich pojazd zostanie usunięty z drogi. Grozi im również kara grzywny. 
Kierowcy pojazdów o wysokości do 5 m otrzymają nakaz powrotu 
do węzła nr 1b w celu ponownego podjazdu i ustawienia się na 
odpowiednim pasie.  Pojazdy przekraczające wysokość 4,8 m nie mają 
już możliwości wjechania na drogę dojazdową do tuneli na węźle nr 1a.
Kierowcy pojazdów wyższych niż 5 m nie mogą przejeżdżać przez 
tunele. Należy skorzystać z innej trasy. 

Kierowcy pojazdów szerszych niż 2,75 m lub dłuższych niż 18,75 m 
muszą zjechać na zjeździe Junction 1a i kontynuować jazdę drogą 
oznaczoną pustym rombem do strefy kontroli w celu sprawdzenia 
pojazdu przed skorzystaniem z tunelów.

Informacje dla kierowców 
pojazdów przewożących 
materiały niebezpieczne
Osoby przewożące materiały niebezpieczne lub ładunki nietypowe 
powinny, jak dotychczas, zgłosić to do punktu kierowania pojazdami 
przed wjazdem do tunelu w celu kontroli. Prosimy zjechać na węźle nr 1a 

i kierować się do punktu kierowania pojazdami oznakowanego symbolem 
„pustego diamentu”. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu 
pojazd zostanie zatrzymany a kierowca może otrzymać karę grzywny.

Informacje dla wszystkich 
kierowców
Wszyscy kierowcy powinni przestrzegać instrukcji znajdujących się na 
znakach drogowych, ograniczeń prędkości, a także uważać na sygnały 
drogowe i być przygotowani na zatrzymanie pojazdu w przypadku 
pojawienia się czerwonego światła.

Na przeprawie zainstalowane zostaną kamery mierzące średnią 
prędkość pojazdów oraz kamery rejestrujące pojazdy przejeżdżające na 
czerwonym świetle, a kierowcy, którzy przekroczą ograniczenia prędkości 
lub zignorują czerwone światło podlegać będą karze grzywny.

• Znaki na bramkach znajdujących się nad jezdniami informować 
będą o różnych ograniczeniach prędkości

• Czerwony krzyż (X) oznaczać będzie, że pas jest zamknięty i nie 
wolno z niego korzystać.

• Znaki elektroniczne na dojeździe do odcinka objętego systemem 
bezpieczeństwa ruchu drogowego podawać będą informacje 
dotyczące bezpieczeństwa.

• W celu zatrzymania pojazdów objętych ograniczeniami 
wykorzystana zostanie sygnalizacja drogowa, a instrukcje 
przeznaczone dla kierowców tych pojazdów przekazywane będą w 
postaci komunikatów elektronicznych.

• Wszyscy kierowcy muszą być przygotowani na to, by zatrzymać 
się na czerwony świetle, aby umożliwić pojazdom objętym 
ograniczeniami zjazd z przeprawy zgodnie z instrukcjami. 

• Pojazdy zatrzymane zostaną za pomocą barier oraz sygnalizacji 
drogowej. W przypadku zatrzymania należy poczekać, aż bariery 
zostaną podniesione i pojawi się zielone światło. Dopiero wtedy 
można ruszyć.
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Dart Charge
Na przeprawie Dartford Crossing obowiązywać zaczął nowy system 
płatności. 
Nie ma już możliwości uiszczania zapłaty za przejazd przy 
bramkach. Zrobić to należy, korzystając z systemu Dart Charge z 
góry lub do północy następnego dnia.
Istnieje możliwość uzyskania rabatu na każdy przejazd - wystarczy 
założyć konto przedpłatowe. Na jednym koncie operatorzy 
floty mogą zarejestrować maksymalnie 9999 pojazdów. W celu 
zarejestrowania ponad 50 pojazdów prosimy skontaktować się z 
centrum kontaktowym, którego pracownicy służyć będą Państwu 
pomocą.  
Opłatę za pojedynczy przejazd można również uiścić internetowo, 
przez telefon, w punktach Payzone lub z wyprzedzeniem na poczcie.
W przypadku nieuiszczenia opłaty wystawiona zostanie kara 
grzywny w wysokości 70 GBP (która zmniejszona zostanie do 35 
GBP, jeśli należności uregulowane zostaną w ciągu 14 dni od daty 
wystawienia kary). Uchylanie się od płacenia traktowane jest przez 
nas bardzo poważnie i współpracujemy z Europejską Agencją ds. 
Odzyskiwania Długów w celu odzyskania wszelkich niezapłaconych 
należności za przejazd i powiązanych z nimi grzywien od kierowców 
spoza Wielkiej Brytanii.

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

www.gov.uk/dart-charge

Telefonicznie
+44 (0) 300 300 0120

www.payzone.co.uk/  
Store-Locator

Pisemnie 
Dart Charge Customer Services  
PO Box 842,  
Leeds LS1 9QF. 
Go online to download or call  
to request a payment form

http://www.facebook.com/dartcharge
http://www.facebook.com/dartcharge
http://www.gov.uk/highways/dartford
http://www.payzone.co.uk/Store-Locator
http://www.payzone.co.uk/Store-Locator
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