
 

 

AUSTRIA – opłaty drogowe 

 

Przejazd autostradami i drogami ruchu szybkiego jest płatna w formie winietek. Wysokość 

opłat zależna jest od  rodzaju pojazdu i okresu pobytu na terytorium Austrii. Winietki 

obowiązują na drogach:  

 

  

  

AUTOSTRADY 
A11 Karawanken 

Autobahn 
S4 Mattersburger 

A1 West-Autobahn A12 Inntal Autobahn S5 Stockerauer 

A2 Sud-Autobahn A14 Rheintal Autobahn S6 Semmering 

A3 Sud-Ost Autobahn 
A21 Wiener Aussering 

Autobahn 
S16 Arlberg 

A4 Ost Autobahn A22 Donauufer Autobahn S18 Bodensee 

A5 Węzeł Eibesbrunn - 
Schrick 

A23 Sud-Ost Tangente S31 Burgenland 

A6 Nordost Autobahn 
(Wiedeń-Bratysława) 

A25 Linzer Autobahn S33 Kremser 

A7 Muhlkreis Autobahn 
 

S34 Traisental 

A8 Innkreis Autobahn DROGI EKSPRESOWE S35 Bruckner 

A9 Pyhrn Autobahn 
S1 Aussenring 
Schnellstrasse 

S36 Murtal 

A10 Tauernautobahn S2 Wiener Nordand S37 Klagenfurter 



 

 

Winietki edycji 2018 

10-dniowa (ważna 

10 dni łącznie z datą 

zaznaczoną na 

winietce) 

2-miesięczna (ważna od 

daty zaznaczonej na winietce 

do końca dnia tej samej daty 

kolejnego drugiego miesiąca) 

roczna 

(01.12.17 

- 31.01.19) 

Samochód osobowy, samochód osobowy 

z typową przyczepą campingową 1- lub 2-

osiową, inne pojazdy 

do 3,5 tony 

57,00 PLN 138,00 PLN  426,00 PLN 

 

Winietkę należy nakleić na przedniej szybie pod lusterkiem lub z boku, po stronie 

kierowcy, na tej wysokości co winietka naklejona pod lusterkiem. 

 

Przyczepy campingowe lub pod łódź, ciągnięte przez pojazd o maksymalnym 

ciężarze całkowitym do 3,5 tony nie potrzebują dodatkowej winietki ani Go-Box'u. 

Wystarczy ważna, prawidłowo naklejona winietka na pojeździe ciągnącym. 

 

Uwaga: Obowiązek wykupienia winietki dotyczy wszystkich kierowców, podróżujacych 

pojazdami o maks.ciężarze całkowitym do 3,5 tony (motocykle, samochody osobowe, 

pojazdy campingowe). Obowiązkiem posiadania winiety objęte są pojazdy poruszające 

się  po autostradach i drogach ruchu szybkiego. Wyjątek stanowia odcinki dróg 

wysokogórskich (tunele, przełęcze), za przejazd którymi uiszcza się dodatkowe opłaty. 

 

Brak winietki, na autostradzie lub drodze  szybkiego ruchu karany jest mandatem 

w wysokości 215 Euro+ koszt wykupienia winietki.  

 



Na terytorium Austrii winietki można nabyć w biurach automobilklubu austriackiego 

(OAMTC), urzędach pocztowych, kioskach, na stacjach benzynowych oraz w punktach 

pobierania opłat drogowych. 

 

W związku z oddaniem do ruchu drugiego przejazdu w tunelu Pfänder z dniem 04.07.2013 

został zniesiony obowiązek posiadania dodatkowej winietki „korytarzowej” dla pojazdów 

do 3,5 tony. Tunel będzie przejezdny drogami: 

- A14 na trasie Horbranz – Hohenems 

- L190 na trasie Bregenz – Lochau 

Powyższe drogi objęte są obowiązkiem posiadaniem czasowej winietki (10-dniowej, 

2-miesięcznej lub rocznej). 

 

Niezależnie od  posiadania winietki dodatkowe opłaty pobierane są za przejazd 

poniższymi tunelami i drogami wysokogórskimi: 

 tunel Arlberg (na S16 - pomiędzy Tyrolem a Vorarlberg - z St.Anton do Langen), 

 tunel Felbertauern na drodze B108, czynny cały rok. Łączy region Kitzbühel z 

Tyrolem Wschodnim, 

 tunel Karawanken na A11, łączy Austrię (St. Jacob) ze Słowenią (Jesenice), 

 tunel: Tauern na odcinku Flachauwinkel - Zederhaus na autostradzie 

Tauernautobahn (A10), 

 tunel Katschberg na odcinku St. Michael - Rennweg na autostradzie 

Tauernautobahn (A10), 

 tunele: Gleinalm: St.Michael - Ubelbach na autostradzie Pyhrn (A9), 

 tunel Bosruck: Spital a. Pyhrn - Ardning na autostradzie Pyhrn (A9), 

 autostrada Brenner (A13 - pomiędzy Tyrolem i Włochami), 

 droga wysokoalpejska Gerlos (pomiędzy Salzburgiem i Tyrolem), 

 droga wysokoalpejska Grossglockner, czynna od maja do października, 

 droga wysokoalpejska Silvretta (Vorarlberg) zamknięta w zimie na odcinku Galtür - 

Partenen; zakaz ruchu dla pojazdów z przyczepami, 

 droga wysokoalpejska Timmelsjoch z Imst (A) do Merano (Włochy). 

 

 

 

 

Źródło: http://pzmtravel.com.pl/informacja-o-oplatach-drogowych.html 


