
 
Do natychmiastowej publikacji: 05.07.2021  GUBERNATOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA, ŻE MOST NEWBURGH-BEACON ZOSTANIE 
OBJĘTY BEZGOTÓWKOWYM SYSTEMEM POBORU OPŁAT W DNIU 7 LIPCA 2021 R.  

  
Najnowocześniejsze czujniki i kamery, które odczytują plakietkę E-ZPass, 

umożliwią przejazdy bez przestojów  
   

Zarząd Mostów Stanu Nowy Jork (New York State Bridge Authority) zachęca 
kierowców do przejścia na system E-ZPass i skorzystania z oszczędności i 

wygody przy uiszczaniu opłat drogowych  
 
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś, że system bezgotówkowego pobierania 
opłat zostanie w pełni wdrożony na moście Newburgh-Beacon od północy nad ranem w 
środę 7 lipca 2021 roku. Kierowcy będą mogli podróżować bez przestojów pod 
bramownicami wyposażonymi w najnowocześniejsze czujniki i kamery, które odczytują 
plakietki E-ZPass i robią zdjęcia tablic rejestracyjnych. W przypadku pojazdów 
wyposażonych w plakietki E-ZPass opłata jest naliczana automatycznie, natomiast 
przypadku pojazdów bez plakietek E-ZPass będzie rejestrowany obraz tablicy 
rejestracyjnej, a rachunek za przejazd będzie wysłany do zarejestrowanego właściciela 
pojazdu za pośrednictwem Tolls by Mail NY.  

 
„Zmodernizowany, zaawansowany technologicznie system transportu jest niezbędny do 
utrzymania konkurencyjności naszej gospodarki w XXI wieku i aby tego dokonać, 
wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie", powiedział gubernator Cuomo. 
„Dzięki wprowadzeniu bezgotówkowych opłat za przejazd na moście Newburgh-Beacon 
przejazdy przez rzekę Hudson będą bardziej płynne i bardziej opłacalne dla wszystkich”. 

 
Kierowcy mogą spodziewać się opóźnień około godz. 23:50 w nocy 6 lipca, ponieważ 
ruch na moście będzie musiał zostać czasowo zatrzymany, aby umożliwić opróżnienie 
placu poboru opłat przed uruchomieniem systemu o północy. Po oczyszczeniu placu 
poboru opłat ruch będzie skierowany na nową trasę.  
 
Po przejściu na bezgotówkowy system poboru opłat w dniu 7 lipca pojazdy będą 
kierowane prawymi pasami obecnego placu poboru opłat do czasu zakończenia 
rozbiórki punktów poboru opłat. W tym okresie przejściowym zaleca się kierowcom 
kontynuowanie jazdy i ostrożne poruszanie się w strefie robót. Przebudowa placu 
poboru opłat ma zostać zakończona w sierpniu. 
 
 



Gorąco zachęcamy wszystkich kierowców do przejścia na system E-ZPass, który 
zapewni oszczędności i wygodę przy płaceniu za przejazd. Plakietki można zamówić na 
stronie www.e-zpassny.com lub odebrać w wielu punktach sprzedaży detalicznej w 
całym stanie.  
 
Więcej informacji na temat bezgotówkowego poboru opłat można znaleźć na stronie 
internetowej Zarządu Mostów oraz na jego stronach w mediach społecznościowych. 
Dowiedz się więcej na stronie www.nysba.ny.gov. Zarząd Mostów Stanu Nowy Jork 
(New York State Bridge Authority) można znaleźć na Facebooku i na Twitterze.  
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