
„JEDNORAZOWA OPŁATA ZA PRZEJAZD WEDŁUG TARYFY”
W przypadku naruszenia zasad uiszczenia opłaty za przejazd użytkownik 
w ciągu 2 godzin od chwili naruszenia ma możliwość uiszczenia 
jednorazowej opłaty za przejazd według taryfy (STT – Single Toll Tariff), aby 
uniknąć poboru opłaty w zwiększonej wysokości. 
Możliwość dokonywania opłaty jednorazowej według taryfy jest dostępna:

na zasadzie składania powiadomienia (MSTT)
- Za pomocą Konta Użytkownika na stronie internetowej  
www.beltoll.by
- W każdym Punkcie Obsługi Klienta BelToll w drodze 
złożenia podpisanego wniosku*
w trybie automatycznym (ASTT), po podłączeniu niniejszej 
funkcji:
- Za pomocą Konta Użytkownika na stronie internetowej  
www.beltoll.by
- W każdym Punkcie Obsługi Klienta BelToll w drodze 
złożenia podpisanego wniosku*

WAŻNE! Wpłata należności STT jest możliwa pod warunkiem, że 
obowiązuje umowa korzystania z dróg płatnych oraz są dostępne 
środki płatnicze obowiązujące do tych celów (pokładowe urządzenie 
nie zostało zablokowane, w przypadku trybu przedpłaconego – jest 
zapewniony stan konta w wysokości wystarczającej na pobranie 
opłaty, w przypadku trybu płacenia w terminie późniejszym – jest 
ważna karta paliwowa, o której mowa w umowie).
WAŻNE! Uiszczenie jednorazowej opłaty według taryfy jest dostępne 
tylko JEDNOKROTNIE, następnie użytkownik powinien udać się do 
Punktu Obsługi Klienta w celu sprawdzenia urządzenia pokładowego 
i wznowienia działania funkcji STT. W przeciwnym razie pobór 
jednorazowej opłaty za przejazd wg taryfy nie będzie wykonywany.

Stawki i zasady korzystania z funkcji „Jednorazowa opłata według 
taryfy” – patrz na stronie internetowej www.beltoll.by.
* W celu złożenia podpisanego właściwego wniosku należy przedłożyć 

albo inny dokument przewidziany w przepisach prawa, który potwierdza 

5. Podczas holowania pojazdów zobowiązanych do płacenia za przejazd 
po drodze płatnej:
• za pomocą sztywnego lub elastycznego sprzęgu zainstalować 

urządzenia pokładowe w każdym z pojazdów, ustawić liczbę osi 
na każdym urządzeniu 
pokładowym zgodnie 
z konstrukcją każdego 
pojazdu.
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ELEKTRONICZNY SYSTEM POBORU OPŁAT:  
JAK KORZYSTAĆ I PŁACIĆ ZA PRZEJAZD

BelToll to elektroniczny system poboru opłat za przejazd drogami płatnymi, który został wdrożony na Białorusi od 1 lipca 2013 roku. Wnoszenie opłat 
odbywa się za pomocą urządzenia do elektronicznego poboru opłat, które jest zainstalowane w pojeździe jako obowiązkowe wyposażenie.
System BelToll jest obowiązkowy dla kierowców:

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PŁATNYCH DRÓG*

URZĄDZENIE POKŁADOWE OBU

POJAZDÓW MECHANICZNYCH 
≤ 3,5 t ZAREJESTROWANYCH 
POZA EAUG

WSZYSTKICH  
POJAZDÓW 
> 3,5 t

1. Odbierz OBU (wymaga kaucji w wysokości  
20 € dla pojazdów ≤ 3,5 t, 50 € dla pojazdów > 3,5 t).

2. Doładuj konto użytkownika.
3. Ustaw na urządzeniu prawidłową liczbę osi pojazdu.

* Zatwierdzone przez 
Ministerstwo Transportu i 
Komunikacji Republiki Białoruś.

≤ 3,5 t – 0,04 
EUR/km

> 3,5 t, 2 osie –  
0,09 EUR/km

> 3,5 t, 4 osie i więcej –  
0,145 EUR/km

> 3,5 t, 3 osie –  
0,115 EUR/km

W przypadku zwrotu urządzenia pokładowego kaucja i saldo (saldo 
konta przedpłaconego) nie są zwracane, jeśli od ostatniej transakcji 
zarejestrowanej w systemie BelToll minęły trzy lata.

UMOWA POST-PAY

UMOWA PRE-PAY

Belorusneft, Berlio, DKV, E100, euroShell, EUROWAG, PEK 
«Belavtostrada».

Korzyści:
• 
• Brak konieczności zatrzymywania się w Miejscu Obsługi Klienta w celu 

doładowania konta OBU.
• Płatność kaucji za OBU oraz opłaty drogowej zostanie  

Rejestracja w dowolnym Miejscu Obsługi Klienta

Tylko dla pojazdów  
o dopuszczalnej masie całkowitej > 3,5 t

Dla wszystkich klas 
pojazdów

 ODWIEDŹ JEDNO Z MIEJSC OBSŁUGI KLIENTA  
 Z NASTĘPUJĄCYMI DOKUMENTAMI:

• Dokument potwierdzający rejestrację podmiotu prawnego lub 
indywidualnego przedsiębiorcy (oryginał lub kopia) (nie dotyczy osób 
prywatnych).

• Dokument tożsamości osoby odpowiedzialnej za rejestrację.
• Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający prawo do 

reprezentacji osoby prawnej (wzór pełnomocnictwa jest dostępny na 
stronie internetowej www.beltoll.by). 
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UWAGA!

FUNKCJE „POWIADAMIANIE SMS O NARUSZENIACH” I „JEDNORAZOWA OPŁATA ZA PRZEJAZD WEDŁUG TARYFY”

Jeśli chcesz doładować konto, koniecznie PRZYNEŚ DO PUNKTU 
OBSŁUGI KLIENTA SWOJE URZĄDZENIE POKŁADOWE! Urządzenie 
pokładowe przydziela się TYLKO DLA JEDNEGO NUMERU 
REJESTRACYJNEGO!

ORAZ ZWRACAJ UWAGĘ NA JEGO SYGNAŁY PODCZAS RUCHU! 
Jeśli usłyszysz więcej niż jeden sygnał lub będzie wybrakowania 
sygnału, natychmiast skontaktuj się z Infolinią i odwiedź najbliższy 
Punkt Obsługi Klienta.

SPRAWDŹ SPRAWNOŚĆ SWOJEGO URZĄDZENIA POKŁADOWEGO 
PRZED WYJAZDEM NA PŁATNĄ DROGĘ 

Droga Odcinki dróg, km Odcinki płatne, km
М-1/E 30 Brześć (Kozłowicze) – Mińsk – granica z Federacją Rosyjską (Redźki) – 609 609
M-2 Mińsk – Lotnisko Narodowe Mińsk 15 42 27
M-3 Mińsk – Witebsk 9 41 32
M-4 Mińsk – Mohylew 16 192 176
M-5/E 271 Mińsk – Homel (Gomel) 21 296 274
M-6/E 28 Mińsk – Grodno – granica z Polską (Bruzgi) 12 134 122
M-6/E 28 Mińsk – Grodno – granica z Polską (Bruzgi) 134 196 62
M-6/E 28 Mińsk – Grodno – granica z Polską (Bruzgi) 196 287 91
M-7/E 28 Mińsk – Oshmyany – granica z Litvą (Kamienny Łog) 57 148 91
P-1  Mińsk – Dzierżyńsk 8 35 27
P-21 Witebsk - Liozno 9 53 41
P-23 Mińsk – Mikaszewicze 10 99 89
P-28 Mińsk – Naroch 12 32 20
P-99 Baranowicze – Grodno 16 149 120
Dojazd od trasy P-99 Baranowicze – Białystok ku granicy z Polską 0 7 6,5

SIEĆ DRÓG PŁATNYCH

PAMIĘTAJ O SPRAWDZENIU SWOICH DANYCH  
W UMOWIE UŻYTKOWNIKA.

WPŁAĆ KAUCJĘ ZA OBU I DOŁADUJ KONTO  
ZA MINIMUM 25 €! TYLKO W RUBLACH BIAŁORUSKICH (BYR)
JEŚLI PRZEDNIA SZYBA W TWOIM POJEŹDZIE JEST 
METALIZOWANA LUB ATERMICZNA, 
zwróć się do producenta samochodu 
o wskazanie miejsca montażu 
urządzenia pokładowego.
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• Dokumenty rejestracyjne (oryginał lub kopia) – dla podmiotów 

przedstawia się dla każdego samochoda, który będą zarejestrowane.
•  zależności od 

dostępności) w wypadku, jeżeli nie jest włączony do dokumentów 
rejestracyjnych.

Od dnia 1 maja 2020 roku dla użytkowników dróg płatnych na Białorusi są 
dostępne:

FUNKCJA „POWIADAMIANIE SMS O NARUSZENIACH” jest dostępna za 
darmo, podłączyć ją mogą użytkownicy, którzy mają obowiązującą umowę 
korzystania z dróg płatnych. Podłączanie i odłączanie może być wykonane:
• samodzielnie za pomocą Konta Użytkownika na stronie internetowej 

www.beltoll.by
• w każdym Punkcie Obsługi Klienta BelToll
W przypadku umów zawartych w trybie przedpłaconym (pre-paid) 
można podłączyć do 3 głównych numerów telefonu komórkowego, na 
które będą wysyłane powiadomienia SMS o naruszeniach w odniesieniu do 
pojazdu zarejestrowanego na podstawie umowy.

Wersja z 01.05.20

4. Prawidłowo zamontuj OBU na przedniej szybie pojazdu.

34+ 2
• w przypadku częściowego załadunku zainstalować urządzenie 

pokładowe w holującym pojeździe, ustawić liczbę osi, równą 
sumie osi pojazdów holującego 
i holowanego.

NARUSZENIA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z DRÓG PŁATNYCH POCIĄGAJĄ ZA SOBĄ 
POWAŻNE KONSEKWENCJE W POSTACI OPŁATY PODWYŻSZONEJ.
Wysokość opłaty podwyższonej za jedno naruszenie wynosi:  
≤ 3,5 t za nieuiszczenie opłaty w pełnej wysokości – 100 EUR, za uiszczenie opłaty w niepełnej 
wysokości – 50 EUR; > 3,5 t, za nieuiszczenie opłaty w pełnej wysokości – 260 EUR, 
za uiszczenie opłaty w niepełnej wysokości – 130 EUR

OPŁATA MOŻE BYĆ UISZCZANA TYLKO W RUBLACH BIAŁORUSKICH (BYR) według 
kursu ustalonego przez Narodowy Bank Białorusi na dzień wniesienia opłaty. PROSIMY 
O KUPOWANIE RUBLI BIAŁORUSKICH WCZEŚNIEJ! 

Karty
paliwowe

Funkcja 
„Powiadamianie SMS 
o naruszeniach”

Funkcja „Jednorazowa 
opłata za przejazd 
według taryfy”

  
W przypadku umów zawartych w trybie płacenia w terminie późniejszym 
(post-pay), a także w trybie zwolnienia od opłat za przejazd można 
podłączyć do 3 głównych numerów telefonu komórkowego, na które będą 
wysyłane powiadomienia SMS o naruszeniach w odniesieniu do wszystkich 
pojazdów zarejestrowanych na podstawie umowy, a także 1 dodatkowy 
numer telefonu komórkowego dla każdego pojazdu zarejestrowanego w 
systemie BelToll na podstawie właściwej umowy. 

WAŻNE! W Punkcie Obsługi Klienta podłączenie/ odłączenie funkcji 
może być wykonane tylko dla głównych numerów i jedynie w przypadku 
okazania określonego kompletu dokumentów (dotyczy osób prawnych).* 
Wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie internetowej www.beltoll.by.


