
Biuletyn Dart Charge

Usprawnienia na przeprawie Dartford Crossing –
ważne porady dla kierowców dużych 

pojazdów i operatorów floty

An executive agency of the Department for Transport

Numer 01  Listopad 2014



W dniu 30 listopada 2014 roku 
nastąpią zmiany na przeprawie 
Dartford Crossing w Anglii, które 
będą miały wpływ na podróż. 
Wprowadzamy nowy sposób 
pobierania opłat za korzystanie z 
przeprawy. System Dart Charge 
pomoże zmniejszyć zatłoczenie i 
usprawnić płynność ruchu.
Przeprawa Dartford Crossing (na 
drodze A282) przecina Tamizę około 
25 km na wschód od Londynu. 
Łączy autostradę M25 między 
miejscowością Dartford w hrabstwie 
Kent a Thurrock w hrabstwie Essex. 
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Zmiana sposobu pobierania 
opłat
Począwszy od 30 listopada 2014, zamiast 
zatrzymywać się przy bramkach, można będzie 
zapłacić opłatę za przeprawę z góry lub do 
północy następnego dnia.  

Opłat będzie można dokonać na kilka sposobów. 
Najłatwiejszą i najtańszą opcją jest konto do 
przedpłat – pozwoli ono korzystać z rabatu za 
każdy przejazd. Operatorzy flot będą mogli 
ustanowić wspólne konto, aby wszystkie 
posiadane pojazdy były objęte rabatem.

Przygotuj się na wprowadzenie 
Dart Charge i skonfiguruj konto do 
przedpłat już teraz przez Internet pod 
adresem www.gov.uk/dart-charge lub 
telefonicznie 0300 300 0120 (Wielka 
Brytania) lub +44 (0) 300 300 0120  
(dla połączeń międzynarodowych).

Kiedy system Dart Charge zacznie działać, opłatę 
za pojedynczy przejazd będzie można uiścić 
internetowo, przez telefon, na poczcie lub w 
punktach Payzone.

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.

Jeżeli płatność nie zostanie dokonana do północy 
następnego dnia po przejeździe, kierowca 
lub firma zostanie obciążona opłatą karną. 
Bardzo poważnie traktujemy uchylanie się od 
płacenia i będziemy stosować skuteczne metody 
odzyskiwania długów, które były z powodzeniem 
wykorzystywane wcześniej na terenie Europy.

Poprawa układu drogowego
Pod koniec listopada 2014 roku rozpoczną się 
prace nad zmianą układu drogowego. Mają one 
charakter poważny i można spodziewać się, że 
będą miały wpływ na realizowane podróże. Roboty 
planowane są tak, aby zminimalizować utrudnienia 
i potrwają do wiosny 2015 roku. 

Na czas prowadzenia prac wprowadzone  
zostaną tymczasowe ograniczenia prędkości 
i układy drogowe, więc kierowcy powinni 
postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi 
się na znakach.

Układ drogowy będzie wymagał, aby kierowca 
znajdował się na właściwym pasie drogi dla danej 
wysokości i masy pojazdu, więc prosimy zwracać 
uwagę na nowe znaki i postępować zgodnie 
z instrukcjami. Jeśli kierowca znajdzie się na 
niewłaściwym pasie, zostanie zatrzymany i nie 

Przez Internet
www.gov.uk/dart-charge

 Telefonicznie
+44 (0)300 300 0120

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



będzie mógł skorzystać z przeprawy, dopóki nie znajdzie się na właściwym 
pasie ruchu. Jeśli kierowca znajdzie się na niewłaściwym pasie, może zostać 
ukarany mandatem i otrzymać punkty karne. W najbliższym czasie podamy 
więcej informacji na temat tych zmian. 

Więcej informacji na temat systemu Dart Charge pod adresem  
www.gov.uk/highways/dartford

Kiedy zostania wprowadzony system Dart 
Charge?
Dart Charge zostanie wprowadzony o godz. 6:00 w niedzielę  
30 listopada 2014 r.

Jak dokonać opłaty?
Opłaty można dokonać online, przez telefon, w punktach z logo Payzone 
lub na poczcie. Opłaty w systemie Dart Charge można wnosić z góry lub do 
północy następnego dnia.

Co się stanie w przypadku braku opłaty?
W przypadku braku wpłaty do północy następnego dnia  otrzyma się karnę 
w wysokości 70 GBP. Mamy skuteczne metody egzekwowania mandatów, 
które obowiązują na terenie całej Europy.

Czy Dart Charge pokrywa inne koszty i opłaty?
Nie. Dart Charge obejmuje jedynie korzystanie z przeprawy Dartford Crossing. 
Nadal należy wnosić inne opłaty, takie jak HGV Levy lub London Congestion 
Charge na dotychczasowych zasadach.

Jaka wysokie będą opłaty?
To zależy od klasy pojazdu i od faktu posiadania konta do przedpłat, 
które pozwoli otrzymać rabat za każdorazowy przejazd. Poniższa tabela 
przedstawia opłaty za korzystanie z przeprawy od dnia 30 listopada 2014 r. 

od 30 listopada 2014 r.

Klasa
pojazdu Typ pojazdu* Gotówka Bez

konta
Konto Dart

Charge 

A
Motocykle

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

B
Samochody osobowe

2,00
GBP

1,33
GBP

2,50
GBP

1,67
GBP

C 2,50
GBP

2,19
GBP

3,00
GBP

2,63
GBP

D 5,00
GBP

4,33
GBP

6,00
GBP

5,19
GBP

* 

DART-Tag
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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.

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

Highways Agency Dorking Creative S140518 Pol

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

http://www.facebook.com/dartcharge
http://www.facebook.com/dartcharge
http://www.gov.uk/highways/dartford
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