
 

INFORMACJA O OBSZARZE EETS 
Niniejsza informacja o obszarze  EETS (”Informacja”) przeznaczona jest dla dostawców EETS 

oraz stanowi wyraz realizacji obowiązku podmiotu pobierającego opłaty określonego w 

ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1376 z póź. zmianami) 

(„Ustawa”).  

Pojęcia odrębnie niezdefiniowane w niniejszej Informacji mają znaczenie nadane im Ustawą. 

GTC zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszej Informacji w dowolnym 

czasie. W takim przypadku zmieniona Informacja zostanie niezwłocznie udostępniona 

dostawcom EETS poprzez publikację aktualnej wersji na stronie internetowej GTC. 

 

Informacja o Podmiocie Pobierającym Opłaty 

Gdańsk Transport Company S.A. (“GTC”) 

ul. Powstańców Warszawy 19 

81-718 Sopot 

tel. +48 58 521 50 00, fax. +48 58 521 77 77 

e-mail: gtc@gtcsa.pl 

www.a1.com.pl 

 

Obszar EETS 

Odcinek autostrady A1 0+000 km do 151+900 km Rusocin – Toruń Południe. 

 

Punkty Poboru Opłat 

Plac Poboru Opłat Rusocin 

Stacja Poboru Opłat Stanisławie 

Stacja Poboru Opłat Swarożyn 

Stacja Poboru Opłat Pelplin 

Stacja Poboru Opłat Kopytkowo 

Stacja Poboru Opłat Warlubie 

Stacja Poboru Opłat Nowe Marzy 

Stacja Poboru Opłat Grudziądz 
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Stacja Poboru Opłat Lisewo 

Stacja Poboru Opłat Turzno 

Stacja Poboru Opłat Lubicz 

Plac Poboru Opłat Nowa Wieś 

 

Kategorie pojazdów 

Informacje dostępne na stronie internetowej www.a1.com.pl w zakładce „Opłaty” 

 

Wysokość opłat 

Informacje dostępne na stronie internetowej www.a1.com.pl w zakładce „Opłaty” 

 

Metody płatności 

Gotówka (PLN, EUR, USD) 

Karty kredytowe i debetowe 

Karty flotowe 

Płatność z wykorzystaniem automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych (AmberGO) 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.a1.com.pl w zakładce 

„Opłaty” 

 

Technologia stosowana do elektronicznego poboru opłat  

Naliczanie opłat w oparciu o automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów 

(ANPR). 

Informacje techniczne (patrz Załącznik „Wymagania techniczne”). 

 

Wykaz dostawców EETS na obszarze EETS 

Aktualnie brak umów dotyczących obszaru EETS 
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Wymagania w stosunku do dostawców EETS 

Zawarcie trójstronnej umowy pomiędzy dostawcą EETS, GTC oraz Intertoll Polska Sp. z o.o. 

(Operator Autostrady A1) (”Umowa”) . 

 

Warunki zawierania Umów dotyczących obszaru EETS 

Treść Umowy wymaga zatwierdzenia przez Ministra właściwego ds. transportu na terenie RP. 

Dostawca EETS odpowiada za odpowiedniość i prawidłowość informacji technicznych. 

Dostawca EETS odpowiada za uzyskanie i posiadanie wszelkich wymaganych zezwoleń. 

Dostawca EETS ponosi koszty adaptacji oprogramowania Systemu Poboru Opłat („SPO”). 

Dostawca EETS zobowiązany jest do zapewnienia stałej aktualizacji tzw. „białej listy” pojazdów 

upoważnionych. 

Dostawca EETS otrzymuje opłatę za koszty funkcjonowania usługi EETS w postaci 

uzgodnionego rabatu liczonego od cen netto obowiązujących w Punktach Poboru Opłat. 

Faktury elektroniczne wystawiane przez GTC w pierwszym roboczym dniu po zakończeniu 

miesiąca będą uwzględniać rabat i będą płatne w terminie 21 dni. 

Dostawca EETS przekaże GTC gwarancję bankową w wysokości i o treści uzgodnionej pomiędzy 

dostawcą EETS i GTC. 

Dostawca EETS może zostać obciążony wynagrodzeniem dla GTC w przypadku niskiego 

wolumenu transakcji z wykorzystaniem usługi dostawcy EETS w Punktach Poboru Opłat. 

Pozostałe warunki współpracy zostaną określone w Umowie 

 

Procedura akredytacyjna 

1. Dostawca EETS kontaktuje się z GTC z propozycją współpracy w zakresie usługi EETS na 

obszarze EETS 

2. Następuje weryfikacja systemu dostawcy EETS z uwzględnieniem Warunków 

Technicznych 

3. Po podpisaniu Umowy dostawca EETS oraz Operator potwierdzają, że System Poboru 

Opłat (SPO) oraz system dostawcy EETS współpracują ze sobą 

4. Przed uruchomieniem usługi EETS zostanie przeprowadzony test z udziałem dostawcy 

EETS 

5. Po zakończeniu testu zostanie sporządzony protokół 

6. Podpisanie protokołu oznacza, że usługa dostawcy EETS jest gotowa do uruchomienia 

na obszarze EETS 

 



 
Dane niezbędne do ustalenia wysokości opłaty należnej od użytkownika EETS 

za przejazd obszarem EETS 

Do ustalenia wysokości opłaty za przejazd obszarem EETS (lub jego częścią) należnej od 

użytkownika EETS niezbędne są następujące dane: 

Numer rejestracyjny pojazdu 

Kategoria pojazdu 

Oznaczenie Punktu Poboru Opłat na wjeździe 

Oznaczenie Punktu Poboru Opłat na zjeździe 


