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Warszawa, 15 czerwca 2017 roku 

 

 

Szanowni Państwo,   

 

W związku z planowanymi zmianami w funkcjonowaniu elektronicznego systemu poboru opłat 

viaTOLL na terenie Polski, chciałabym poinformować, że z dniem 9 lipca 2017 roku sieć dróg 

płatnych powiększy się o ok. 360 km.  

System viaTOLL działa w Polsce od 3 lipca 2011 roku i jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów 

samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony 

oraz autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. System funkcjonuje na wskazanych 

w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się 

opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej odcinkach autostrad, dróg 

ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA. W początkowej fazie obejmował ok. 1565 

kilometrów dróg. Od 9 lipca br. sieć dróg płatnych w ramach systemu zostanie rozszerzona o kolejne 

odcinki o łącznej długości ok. 360 km. Tym samym, łączna długość sieci dróg płatnych w ramach 

systemu viaTOLL wyniesie ok. 3 600 km.  

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące odcinków dróg objętych najbliższymi 

rozszerzeniami. 

Rozszerzenie planowane na 9 lipca br. obejmie następujące odcinki dróg ekspresowych  

i autostrad: 

• droga ekspresowa S8 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2012B do węzła Mężenin (ok. 16 

km); 

• droga ekspresowa S19 – od węzła Lublin Sławinek do węzła Lublin Węglin (ok. 9 km); 

• droga krajowa nr 24 – od skrzyżowania z drogą krajową nr 92  

w Pniewach do węzła Skwierzyna Południe (ok. 53 km); 

• droga krajowa nr 50 – od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w Kuznocinie do skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 3835W w Guzowie (ok. 15 km); 

• droga krajowa nr 50 – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 876 w Chudolipiu do skrzyżowanie  

z drogą wojewódzką nr 683 w Dębówce (ok. 42 km); 

• droga krajowa nr 50 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2709W do skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 4201W (ok. 47 km); 

• droga krajowa nr 50 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4202W do węzła Brok (ok. 32 km); 

• droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1258F w Boczowie do skrzyżowania  

z drogą powiatową nr 1225F w Poźrzadle (ok. 21 km); 
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• droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1238F do skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 1211F w Myszęcinie (ok. 23 km); 

• droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1217F do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 305 (ok. 34 km); 

• droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą krajową nr 14 w Łowiczu do skrzyżowania z drogą 

krajową nr 50 w Kuznocinie (ok. 23 km); 

• droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w Sochaczewie do granicy m. 

Warszawa (ok. 44 km). 

W związku z planowanym rozszerzeniem zostanie przeprowadzona kampania komunikacyjna  

w mediach oraz zostaną uruchomione nowe Miejsca Obsługi Klienta (MOK). Aktualna lista MOK jest 

dostępna na stronie internetowej www.viaTOLL.pl (www.viatoll.pl/pl/pojazdy-ciezkie/obsluga-klienta).  

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z powyższymi zmianami i przekazanie stosownych informacji 

wszelkim zainteresowanym nimi osobom i instytucjom. 

 

Więcej informacji: 

 Na stronie internetowej www.viatoll.pl   

 Pod numerem infolinii:  

o 800 101 101 (numer bezpłatny dla połączeń z polskich telefonów stacjonarnych),  

o +48 22 521 10 10 (numer płatny, dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy, 

koszt wg stawek operatora) 

 Pod adresem mailowym info@viatoll.pl, media@viatoll.pl.  

 

Z poważaniem 

 

Dorota Prochowicz 

Rzecznik projektu viaTOLL 
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