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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA ZNIESIENIE OSTARNIEJ BRAMKI OPŁAT 

W STANIE NOWY JORK, CO STANOWI ZNACZĄCY KAMIEŃ MILOWY W 
PRZEJŚCIU NA BEZGOTÓWKOWY POBÓR OPŁAT  

   
Film prezentujący koparkę w akcji jest dostępny tutaj oraz tutaj  

 
Ogółem zniesiono 52 place poboru opłat i 230 indywidualnych punktów poboru 

opłat w celu stworzenia systemu poboru opłat przy autostradach szybkiego 
ruchu, prawdziwego systemu otwartych dróg  

   
Zgodnie z harmonogramem projekt budowy bezgotówkowego systemu poboru 

opłat o wartości 355 mln USD ma zostać ukończony do końca października, o ile 
pozwoli na to pogoda  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj usunięcie ostatnich punktów poboru opłat na 
New York State Thruway, co stanowi historyczny i znaczący kamień milowy w wartym 
355 mln USD projekcie budowy bezgotówkowego systemu poboru opłat drogowych 
(Cashless Tolling Design-Build Project). W poniedziałek firma Cashless Tolling 
Constructors, LLC rozpoczęła demontaż ostatniego placu poboru opłat na zjeździe 60 
(Westfield), który był ostatnim z 52 placów poboru opłat, w tym 230 indywidualnych 
punktów poboru opłat, które zniesiono od czasu uruchomienia bezgotówkowego 
poboru opłat w listopadzie 2020 r.  

  
„Bezgotówkowy pobór opłat nie tylko pomaga poprawić bezpieczeństwo i płynność 
ruchu na autostradach naszego stanu, lecz także stanowi krytyczny element 
pomagający wzmocnić gospodarkę Nowego Jorku, zarówno w skali regionalnej, jak i 
ogólnostanowej” – powiedziała gubernator Hochul. „Jako osoba, która spędziła 
niezliczone godziny na przejazdach każdym centymetrem trasy Thruway, mogę 
zaświadczyć, jaką zmianę ten kamień milowy wprowadza dla setek tysięcy 
kierowców, którzy korzystają z tej drogi każdego dnia. Dziękuję setkom ludzi, którzy 
nieustannie pracują każdego dnia przez całą dobę nad poprawą systemu 
transportowego Nowego Jorku”.  

  

Na węzłach w całym systemie trasy Thruway kontynuowane są prace związane z 
wyrównaniem zjazdów dróg i przebudową zjazdów, a zakończenie tych prac 
planowane jest na koniec października, o ile pozwolą na to warunki pogodowe.  
  
 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f54b8aaf-aad0b3a1-f549739a-0cc47aa88e08-4b7890fc7491afba&q=1&e=ff054bef-0900-44d8-be83-be01f361603a&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5knSDZumG70
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=16d6fdb8-494dc4b6-16d4048d-0cc47aa88e08-8a6584b44e129ee3&q=1&e=ff054bef-0900-44d8-be83-be01f361603a&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fud2pPVnEkl4
https://www.thruway.ny.gov/cashless/index.html


 

 

Dyrektor Wykonawczy Thruway Authority, Matthew J. Driscoll, powiedział: 
„Wdrożenie bezgotówkowego systemu poboru opłat jest jednym z największych i 
najbardziej kompleksowych projektów w prawie 70-letniej historii New York State 
Thruway Authority. W ciągu ostatnich dwóch lat setki ludzi poświęciły tysiące godzin na 
realizację tego przełomowego projektu, który w znaczący sposób przyczynił się do 
poprawy przyszłości transportu w nadchodzących dekadach”.  
  
Przejście na bezgotówkowy pobór opłat w systemie Thruway rozpoczęto w 2016 roku 
na ówczesnym Moście Tappan Zee, obecnie moście gubernatora Mario M. Cuomo, a 
następnie w 2018 roku na pozostałych bramkach o stałej cenie.  
  
W 2019 roku rozpoczęto budowę 400-milowego systemu biletowego na trasie 
Thruway: zainstalowano bramownice w 52 miejscach poboru opłat, w tym bramownice 
nad główną autostradą oraz na rampach wjazdowych i wyjazdowych. Bramownice 
zainstalowane nad główną linią autostrady mają od 17,5 m (58 stóp) do 45,7 m (150 
stóp) długości na 7 m (23 stopy) wysokości, ważą od 11 339 kg (25 000 funtów) do 
47 173 kg (104 000 funtów). Bramownice zainstalowane nad rampami 
wjazdowymi/zjazdowymi mają od 14,6 m (48 stóp) do 28,65 m (94 stopy) długości na 7 
m (23 stopy) wysokości, ważą od 14 970 kg (33 000 funtów) do 33 565 kg (74 000 
funtów). Do produkcji bramownic wykorzystano około 3,5 mln funtów stali 
wyprodukowanej w 100% w Ameryce, zgodnie z nowojorską ustawą „Buy American”, 
przy udziale setek nowojorskich pracowników firmy LMC Industrial Contractors Inc. w 
okręgu Livingston.  
  
Bezgotówkowy pobór opłat został uruchomiony w systemie biletowym 14 listopada 
2020 roku. Od tego czasu pomyślnie zarejestrowano miliony transakcji w 
najnowocześniejszym systemie obejmującym ponad 2000 najnowocześniejszych 
kamer umieszczonych na bramownicach w całym stanie. W 2019 roku na 570-milowej 
superautostradzie stanowiącej część Thruway udokumentowano 282 mln przejazdów 
pojazdów, co stanowi ponad 8,4 mld przejechanych mil ogółem.  
  
Aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort korzystania z bezgotówkowego systemu 
poboru opłat drogowych, zmotoryzowanych zachęca się do pobrania aplikacji mobilnej 
Tolls NY, która umożliwia kierowcom kontrolowanie i aktualizację konta E-ZPass, 
szybkie i łatwe uiszczanie opłat za przejazd oraz otrzymywanie ważnych powiadomień 
o stanie konta.  
  
Gorąco zachęcamy kierowców do zarejestrowania się w systemie E-ZPass, który jest 
najwygodniejszym sposobem uiszczania opłat za przejazd autostradą Thruway. 
Ponadto posiadacze kont NY E-ZPass płacą o 30 procent mniej niż w przypadku Tolls 
By Mail i unikają wszelkich dopłat administracyjnych.  
  
Zawieszki E-ZPass są sprzedawane w ponad 900 miejscach w całym stanie, w tym w 
miejscach obsługi podróżnych (Thruway Service Areas), lokalnych sklepach 
spożywczych i sklepach ogólnospożywczych, siedzibach władz miejskich, DMV stanu 
Nowy Jork, online na stronie e-zpassny.com oraz innych punktach. Aby znaleźć 
najbliższego sprzedawcę, odwiedź stronę thruway.ny.gov/getezpass. 

https://www.thruway.ny.gov/cashless/completed-barriers.html
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e1f294ef-be69ade1-e1f06dda-0cc47aa88e08-edc1f88e028c3676&q=1&e=ff054bef-0900-44d8-be83-be01f361603a&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Ftollsny.com%252F%26data%3D04%257C01%257C%257Cfac278b319764e74d6c408d96bbd1624%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637659282178474933%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DcBGk%252FxxnNYruAzsxZkO%252BT2KzGJInx4sVU1a80qN7vJo%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3604bd10-699f841e-36064425-0cc47aa88e08-c65d0473c6848796&q=1&e=ff054bef-0900-44d8-be83-be01f361603a&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.e-zpassny.com%252Fen%252Fhome%252Findex.shtml%26data%3D04%257C01%257C%257Cfac278b319764e74d6c408d96bbd1624%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637659282178484891%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DHIVNQRqiuq0DQXwYPtx6OAHWqjEaatuRAq22mgYmGtY%253D%26reserved%3D0
https://www.thruway.ny.gov/ezpass/index.html


 

 

Dodatkowe informacje na temat działania bezgotówkowego systemu poboru opłat oraz 
wskazówki dotyczące terminowego płacenia rachunków można znaleźć na stronie 
internetowej Thruway Authority pod adresem thruway.ny.gov. 
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Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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