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Zwolnienie z opłat za przejazd na Autostradzie A1 w 
weekendy wakacyjne 
 
 

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów uchwały wprowadzającej możliwość 

czasowego zaniechania poboru opłat za przejazd Autostradą A1 na odcinku Gdańsk –Toruń, 

Gdańsk Transport Company S.A. wprowadzi zmiany w poborze opłat polegające na 

zaprzestaniu poboru opłat za przejazd autostradą w wybranych godzinach wakacyjnych 

weekendów. 

 

Zgodnie z otrzymanymi z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wytycznymi, warunkowe i 

czasowe zaniechanie poboru opłat za przejazd będzie ustalane przed każdym kolejnym 

weekendem. Będzie się to odbywało na podstawie otrzymanej przez GTC Instrukcji 

wskazującej okresy ew. zaprzestania poboru opłat za przejazd. Instrukcje te będą 

każdorazowo  zatwierdzane przez Ministerstwo, na podstawie propozycji  koncesjonariusza 

opracowanej w oparciu o dane statystyczne z analogicznych weekendów w roku ubiegłym, 

dane statystyczne z poprzednich weekendów, planowane wydarzenia kulturalne oraz 

prognozy pogody. Informacje o zaniechaniu poboru opłat za przejazd będą publikowane w 

piątki na stronie internetowej autostrady www.a1.com.pl, autostradowym profilu na FB oraz na 

Twitterze. Dodatkowo informacje te będą umieszczane na bramkach wjazdowych na placach 

poboru opłat.  

 
W najbliższy weekend 26-28 czerwca br. obowiązują następujące  okresy zwolnienia z opłat: 

w piątek 26 czerwca od godziny 16.00 do 23.59, w sobotę 27 czerwca od godziny 10.00 do 

23.59 i niedzielę 28 czerwca od godziny 13.00 do 23.59. 

 

W piątek szlabany na bramkach wjazdowych i zjazdowych zostaną otwarte od godziny 16.00 

natomiast o godzinie 22.30 zostaną zamknięte szlabany na bramkach wjazdowych. Osoby 

wjeżdżające na autostradę po godzinie 22.30 będą pobierały bilety wjazdowe i jeśli dojadą do 

wybranych bramek zjazdowych przed ich zamknięciem do godziny 23.59 opuszczą autostradę 

bez uiszczania opłaty. Uwaga!!! Kierowca, który pojawi się na zjeździe po godzinie 00.00 

będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym regulaminem tj. 

szczególnie w przypadku braku biletu do zapłaty za najdłuższy odcinek dla danego miejsca 

zjazdu. W przypadku pojazdów kat. 1 będzie to maksymalnie 29,90 zł kat. 2, 3 i 4 będzie to 

max 71 zł natomiast dla kategorii 5 stawka wynosi max 298,90 zł. Opis kategorii pojazdów jest 
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dostępny na stronie www.a1.com.pl w zakładce opłaty/klasyfikacja pojazdów. Podobne zasady 

będą obowiązywały w sobotę i niedzielę, tj. otwarcie bramek nastąpi odpowiednio w sobotę o 

godzinie 10.00 i a w niedzielę o godz. 13.00, zamknięcie bramek wjazdowych będzie miało 

miejsce o 22.30 pobór opłat zostanie rozpoczęty ponownie o godzinie 00.00. 

 
Nad bezpieczeństwem ruchu na placach poboru opłat będą czuwali funkcjonariusze Policji. 
 
GTC nie będzie otrzymywać żadnych rekompensat tytułem niepobierania opłat za przejazd 
zarządzaną przez GTC autostradą.  
 

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany wpłyną na komfort podróży użytkowników 

korzystających z autostrad i umożliwią płynny przejazd AmberOne Autostradą A1. 
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