VÄGAVGIFTER FÖR BUSSAR I POLEN – VIATOLL
1. Hur fungerar det?
Vägavgiften är obligatorisk för alla busar och andra fordon över 3,5 ton men endast på vissa vägar
(oftast motortrafikleder samt en del motorvägar och andra vägar – se karta
http://www.viatoll.pl/en/heavy‐vehicles/map).
Bussägaren måste ingå avtal med viaToll och registrera sitt/sina fordon på plats i Polen – personligen
eller genom ombud.
Varje buss som kör ”betalvägar” måste ha en gobox/dosa på rutan.
Betalning sker genom att ladda användarkontot (pre paid) eller mot faktura (post paid). Samma konto
gäller för bussbolagets alla fordon.

2. Hur mycket kostar det?
Registrering av bolaget är kostnadsfritt.
Vid förhandsbetalning (pre paid) måste användarkontot laddas med minst 120 PLN.
När man hämtar en dosa till sin buss måste man erlägga deposition på 120 PLN. Beloppet betalas
tillbaka om man lämnar tillbaka dosan.
Det finns möjlighet att ingå avtal med betalning mot faktura (post paid) om man presenterar
bankgaranti/försäkringsgaranti – se http://www.viatoll.pl/en/heavy‐vehicles/payments‐8?limitstart=3
Kostnad att använda betalvägar beror på bussens miljöklass och vägkategori. Exempel:




EURO 3
EURO 4
EURO 5

0,28 – 0,35 PLN/km
0,22 – 0,28 PLN/km
0,16 – 0,20 PLN/km

3. Hur registrerar man?
Registrering av bolaget (avtalet) måste ske på plats i Polen, personligen eller genom ombud
(fullmakthavare). Det finns ingen möjlighet att registrera bolaget i förhand. Preliminär registrering på
webben (https://reg.viatoll.pl/step1.aspx?language=eng) är inte nödvändigt och måste i alla fall
bekräftas på plats.

Ombudet/fullmakthavaren (t ex chauffören) som registrerar bolaget måste uppvisa följande dokument:






Fullmakt undertecknad av bussens ägare – hämta formulär på
http://www.viatoll.pl/images/obsluga_klienta/pl_en_pelnomocnictwo_power_of_attorney_01_
2013.pdf
Bolagets registreringsbevis (från Bolagsverket)
Bussens registreringsbevis (del 1)
Fullmakthavarens identitetsbevis (t ex pass)

OBS! Fullmakten behövs även när bussbolaget har ett avtal med viaToll och ska registrera och hämta
dosan för ytterligare en buss.

4. Behöver jag det?
Kommer man med Stena Lines färja till Gdynia och kör en rundtur i Gdynia‐Sopot‐Gdansk behövs en
dosa endast ifall bussen åker tillbaka till färjan motortrafikleden S6 (förbi varuhus Auchan och Real
Osowa). Kostnad för hela sträckan är i så fall 3,91 – 5,48 PLN, beroende av bussens miljöklass. Man kan
dock åka fram och tillbaka ”genom stan”, dvs. genom Sopot och Gdynia och undvika betalvägar samt
förlägga shopping på ett annat varuhus!
Vid utflykter utanför Gdynia och Gdansk kan det vara nödvändigt med registrering i systemet, i
synnerhet vid utflykter till halvön Hel. Det underlättar också resor till f d koncentrationslägret Stutthof
och riddarborgen i Malbork.
Registrering är nödvändigt för längre resor i Polen, t ex till Warszawa eller Kraków.
OBS! Vissa motorvägar, t ex A1 Gdansk‐Torun, betalas separat i grindarna (kostnad för buss Gdansk‐
Torun 71 PLN).

För övrig information se http://www.viatoll.pl/en/heavy‐vehicles/viatoll‐system
eller kontakta Guide Service / Interguides i Gdynia, e‐post guide.pl@stenaline.com , tfn. +48 508 00 27 11.

