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Inwestor

1. Pomysł na Biznes

Klienci korzystający z myjni bezdotykowych, 
doceniają przede wszystkim niską cenę, dostęp 
do usługi 24 h/dobę, dobrą jakość mycia oraz 
self- service, czyli samoobsługę. Coraz więcej 
osób chętnie korzysta z myjni bezdotykowych, 
a zapotrzebowanie na tego typu punkty stale 
rośnie, zarówno w dużych, jak i w średnich 
czy mniejszych miastach.

Dlaczego warto zainwestować 
w Myjnię Bezdotykową ?

Własna myjnia bezdotykowa to dobry pomysł 
na biznes z kilku powodów:

•  Szybki zwrot z inwestycji (3-5 lat)
•  Niskie koszty prowadzenia działalności
•  Brak konieczności zatrudniania pracownika
•  Możliwość prowadzenia równolegle innego 
    biznesu
•  Myjnia działa przez cały rok, w niedziele 
    i święta
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Jakie trzeba mieć doświadczenie, 
by postawić myjnię?

Wielu Inwestorów, decydujących się na budowę 
myjni bezdotykowej, nie ma doświadczenia 
w prowadzeniu tego typu biznesu. Bardzo często 
są to osoby, które nie miały dotąd nic wspólnego 
z branżą motoryzacyjną. Dzięki prostej koncepcji 
biznesowej, myjnię samoobsługową może 
uruchomić właściwie każdy, dysponujący 
odpowiednim kapitałem. Postawienie własnej 
myjni to także doskonały pomysł na rozwinięcie 
działającej firmy z tego sektora:

•  Warsztatu lub komisu samochodowego
•  Stacji paliw
•  Stacji LPG
•  Stacji kontroli pojazdów
•  Punktu wulkanizacyjnego
•  Wypożyczalni samochodów

Chcę otworzyć myjnię – co dalej?
Dowiedz się, co musisz zrobić, by rozpocząć Inwestycję – w kolejnym 
kroku podpowiadamy, jak wybrać odpowiednią lokalizację do wybudowania 
myjni i jakie warunki powinna spełniać taka działka.
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2. Lokalizacja

Pierwszym krokiem, który trzeba wykonać, 
by otworzyć własną myjnię bezdotykową, 
jest znalezienie odpowiedniej działki 
inwestycyjnej do dzierżawy lub wykupu. Jeżeli 
dysponujemy własną działką, również należałoby 
ocenić, czy będzie ona dobrym miejscem 
do wybudowania myjni. To najważniejszy moment 
w całym procesie, ponieważ od tej decyzji zależy, 
czy będzie to dobra inwestycja. Podpowiadamy, 
jakie warunki powinna spełniać działka, co warto
przeanalizować oraz jakie dokumenty 
zabezpieczyć.

Działka pod myjnię bezdotykową powinna być
zlokalizowana w okolicy dużych osiedli 
mieszkaniowych, blokowisk. Często w tych rejonach 
znajdują się także centra handlowe, supermarkety, 
odwiedzane przez mieszkańców każdego dnia. Trudno nie 
zauważyć myjni samochodowej, która znajduje się w takiej 
okolicy. Ważna jest również infrastruktura drogowa, 
najlepiej, kiedy do myjni można łatwo zjechać z głównej 
drogi, bez krążenia po osiedlowych uliczkach. Ważne też 
jest, aby myjnia była dobrze widoczna dla klientów, 
przejeżdżających ruchliwą ulicą.
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Wielkość działki, ilość stanowisk
Oprócz odpowiedniego otoczenia, działka musi 
być również odpowiedniej wielkości, by można 
było na niej wybudować myjnię. W zależności
od tego, jak dużą ilość stanowisk planuje Inwestor 
oraz od tego, na jaki typ myjni się zdecyduje, 
potrzebna będzie działka o minimalnej
powierzchni zabudowy:

Ilość Stanowisk Myjnia Kontenerowa Myjnia Modułowa

2 Stanowiska 600 – 650 m2 530 – 570 m2 

3 Stanowiska 740 – 780 m2 650 – 700 m2 

4 Stanowiska 880 – 930 m2 820 – 900 m2 

5 Stanowisk 1000 – 1050 m2 950 – 1000 m2 

6 Stanowisk 1100 – 1200 m2 1050 – 1150 m2 

Naturalnym miejscem budowy myjni jest też stacja 
paliw, warsztat samochodowy lub stacja kontroli 
pojazdów, ponieważ te dwa biznesy doskonale
się uzupełniają. Klienci tych punktów,
to potencjalni klienci myjni. Warto zwrócić
uwagę na działalność konkurencji w danym 
rejonie, choć każda sytuacja powinna być
rozpatrywana w tym wypadku indywidualnie. 
Bardzo często nawet niewielka odległość
od konkurencyjnej myjni nie stanowi
niebezpieczeństwa dla inwestycji.
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Czy na tej działce można 
wybudować myjnię?

Są dwa dokumenty, które ostatecznie określają, 
czy na danym terenie możemy postawić myjnię:

•  Miejscowy Plan Zagospodarowania
    Przestrzennego (MPZP)
•  lub decyzja o warunkach zabudowy (WZ).

Jeżeli dla działki jest uchwalony MPZP, musimy 
sprawdzić przeznaczenie tego terenu. Informacji 
można zasięgnąć osobiście we właściwym urzędzie 
miasta lub gminy, albo odnaleźć MPZP na stronie 
internetowej urzędu. Należy sprawdzić na mapie, 
czy dana działka jest objęta planem i odczytać 
oznaczenie.

Jeżeli interesującego nas obszaru nie ma
na MPZP, trzeba wystąpić do urzędu o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy. Decyzja o warunkach wydawana jest przez urząd w oparciu
o sposób zagospodarowania działek sąsiednich. Na tym etapie warto
zdecydować się na pomoc miejscowego biura projektowego.

min50m

min50m

POZWOLENIEBUDOWLANE

Minimum
50 metrów
od zabudowań

AKT NOTARIALNY
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Po znalezieniu właściwego terenu pod Inwestycję, konieczne będzie
uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością – prawo własności 
lub umowa dzierżawy.

Jeżeli decydujemy się na nabycie działki, to po uzyskaniu porozumienia 
finansowego pomiędzy Inwestorem a właścicielem nieruchomości, przed 
zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, warto podpisać 
umowę przedwstępną. W oparciu o umowę przedwstępną można
m.in. wystąpić z wnioskiem o warunki techniczne na przyłącza (woda,
energia elektryczna, kanalizacja, deszczówka, ewentualnie gaz). 
Jeżeli działka jest uzbrojona i mamy pewność, że wszystkie media są 
dostępne – ten etap możemy pominąć.

Jeżeli działkę dzierżawimy, należy dokładnie ustalić, jaki teren dostajemy 
do dyspozycji. Dobrze jest do umowy załączyć mapkę z wyrysowanym 
zakresem naszego terenu. Tak jak w sytuacji kupna, musimy upewnić się 
czy działka jest uzbrojona. Warto pamiętać, że umowy dzierżawy przy tego 
typu inwestycjach zwykle podpisuje się na okres minimum
10 lat.
Umowa powinna także przewidywać możliwość jej rozwiązania
w przypadku nieuzyskania pozwolenia na budowę.
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Sprawdź, za co dokładnie
odpowiada wykonawca.
Korzystnie jest zlecić budowę posadzki, zadaszenia 
oraz dostawę urządzeń jednej firmie. Wówczas nie 
będzie problemów z wyznaczeniem podmiotów 
odpowiedzialnych za wykonanie zadań.

Zobacz, jak wykonywane są maszyny.
Zwróć uwagę na materiały i szczegóły wykonania. 
Jeżeli na pierwszy rzut oka widać brak dbałości
o drobnostki, można się spodziewać, że głębiej jest 
jeszcze gorzej. Sprawdź czy stosowane podzespoły 
nie pochodzą z marketu.

3. Wykonawca

Wybór właściwego wykonawcy myjni to jedna
z trudniejszych decyzji, jaką musi podjąć Inwestor. 
Może ona zaważyć na sukcesie biznesu, dlatego 
należy dokładnie i wieloaspektowo przeanalizować 
zgromadzone oferty.

Doradzamy, czego warto się dowiedzieć przed 
podpisaniem umowy.

1.

2.
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Upewnij się, że wykonawca 
dostarczy projekt typowy myjni.
W pierwszej kolejności, po podpisaniu umowy, 
wykonawca powinien dostarczyć Inwestorowi 
projekt typowy myjni, który biuro projektowe 
adaptuje do wybranej lokalizacji. Brak tego 
projektu może wydłużyć czas pracy projektanta 
i znacznie zwiększyć koszty, a nawet uniemożliwić 
budowę myjni.

Przeanalizuj zobowiązania, wynikające 
z umowy
Zwróć uwagę na dodatkowe świadczenia,
do których jesteś zobowiązany przez wykonawcę
– np. obowiązek zakupu środków chemicznych,
przeglądy gwarancyjne, itp.

3.

Dowiedz się, co dostajesz, a za co 
będzie trzeba dopłacić
Niektórzy wykonawcy w ofercie dodatkowej
umieszczają to, co u innych stanowi podstawowe 
wyposażenie myjni. Zachęcamy do porównywania 
ofert pod tym kątem.

5.

4.

Obejrzyj inne realizacje wykonawcy.
Ilość realizacji stanowi ważne kryterium przy
wyborze firmy do współpracy. Warto zdecydować
się na wykonawcę, którego produkty są chętnie
wybierane przez Inwestorów. Jeżeli masz
możliwość, obejrzyj i przetestuj działającą myjnię
osobiście.

6.
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mtAutomatic
Spełnia Wszystkie
Punkty!

Zapytaj o dostępność serwisu.
Po pewnym czasie od otwarcia myjni będziesz 
potrzebować usługi serwisowej. Od dostępności 
serwisu i kontaktu z wykonawcą może wiele 
zależeć, dlatego już na etapie podpisywania 
umowy warto zasięgnąć informacji co do sposobu 
działania i dostępności serwisu.

Sprawdź, czy wykonawca wprowadza 
innowacje.
Rynek myjni bezdotykowych, jak wszystkie inne,
stale się rozwija. Siłą napędową są usprawnienia
i innowacje, których oczekują klienci myjni.
Wybierając wykonawcę warto wziąć pod uwagę,
czy rozwija swoje produkty.

7.

8.
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4. Biuro Projektowe

Proces budowy myjni w pewnym stopniu
przebiega podobnie, jak budowa domu. 
Współpraca z projektantem to konieczność. 
Podpowiadamy, na jakim etapie inwestycji warto 
rozejrzeć się za biurem projektowym i czego 
oczekiwać.

Jak wybrać biuro projektowe?

Przy wyborze projektanta warto kierować się nie 
tylko ceną usług. Co jeszcze powinno się wziąć 
pod uwagę?

•  Doświadczenie w projektowaniu myjni lub
    podobnych obiektów (np. stacji benzynowych, 
    stacji kontroli pojazdów, itp.)
•  Znajomość lokalnego rynku
•  Opinie innych klientów
•  Realne terminy wykonania projektu

Wybierz
doświadczonego
Projektanta
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Minimalny zakres prac powinien 
zawierać:
•  Uzyskanie mapy do celów projektowych
•  Wykonanie adaptacji projektu typowego
•  Uzgodnienia przyłączy i zjazdu z ZUD i ZDiT
•  Wykonanie projektu budowlanego
    w wymaganej ilości egzemplarzy
•  Wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji
    o pozwoleniu na budowę
•  Wykonanie operatu wodnoprawnego 
   i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

Na jakim etapie wybrać projektanta?

Współpracę dobrze jest rozpocząć po znalezieniu
odpowiedniej działki i wykonawcy, przed złożeniem
do urzędu wniosku o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy. Biuro wypełni za nas papiery i przygotuje
dokumentację. Projektant może także pomóc w uzyskaniu 
warunków technicznych na przyłącza.

Co zawrzeć w umowie?
Przed zleceniem wykonania dokumentacji projektowej, 
należy podpisać umowę, w której jasno określimy zakres 
prac projektanta i cenę usług.

Jeżeli działkę dzierżawimy, należy dokładnie ustalić, jaki teren dostajemy 
do dyspozycji. Dobrze jest do umowy załączyć mapkę z wyrysowanym 
zakresem naszego terenu. Tak jak w sytuacji kupna, musimy upewnić się 
czy działka jest uzbrojona. Warto pamiętać, że umowy dzierżawy przy tego 
typu inwestycjach zwykle podpisuje się na okres minimum
10 lat.
Umowa powinna także przewidywać możliwość jej rozwiązania
w przypadku nieuzyskania pozwolenia na budowę.
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5. Formalności

Załatwianie formalności, które umożliwiają
prowadzenie własnej myjni nie jest tak trudne,
jak mogłoby się to początkowo wydawać. 
Oczywiście samodzielne wypełnienie wszystkich 
wniosków i opracowanie umów bywa
czasochłonne, dlatego warto skorzystać z usług 
radcy prawnego, który pomoże odpowiednio 
sformułować umowy oraz z pomocy miejscowego 
biura projektowego, które przygotuje wnioski
do urzędu.

By wykonawca mógł przystąpić do pracy, już po uzyskaniu 
ostatecznego pozwolenia na budowę, potrzebny będzie 
kierownik budowy, który zarejestruje dziennik budowy
i oznaczy teren odpowiednią tablicą informacyjną
oraz geodeta, który wytyczy punkty geodezyjne w terenie.

Jak wyglądają poszczególne etapy budowy myjni
z mtAutomatic? Dowiesz się w kolejnym kroku.

Przed rozpoczęciem budowy
Inwestor musi zabezpieczyć:
•  Umowę dzierżawy działki lub prawo własności
•  Umowę z biurem projektowym
•  Umowę z wykonawcą
•  Warunki techniczne na przyłącza
•  Pozwolenie wodnoprawne
•  Pozwolenie na budowę

Zobacz, jak wykonywane są maszyny.
Zwróć uwagę na materiały i szczegóły wykonania. 
Jeżeli na pierwszy rzut oka widać brak dbałości
o drobnostki, można się spodziewać, że głębiej jest 
jeszcze gorzej. Sprawdź czy stosowane podzespoły 
nie pochodzą z marketu.

POZWOLENIEBUDOWLANE
AKT NOTARIALNY
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6. Budowa Myjni

Rozpoczęcie budowy myjni jest możliwe po
uzyskaniu pozwolenia na budowę, zarejestrowaniu 
dziennika budowy, dokonaniu wytyczenia punktów 
geodezyjnych i zabezpieczeniu terenu budowy
w odpowiednią tablicę informacyjną.
Na tym etapie do realizacji inwestycji przystępuje 
wykonawca myjni.

mtAutomatic
Realizuje Budowę
Kompleksowo

Oferta mtAutomatic obejmuje realizację 
wszystkich etapów inwestycji w obrębie
płyty myjni !
Od robót ziemnych, poprzez wykonanie posadzki betonowej z ogrzewaniem 
i niezbędną infrastrukturą, dostawę i montaż konstrukcji wiaty myjni
wraz z oznakowaniem zewnętrznym, aż do najistotniejszej części, 
czyli dostawy i montażu techniki myjącej. Dzięki temu Inwestor unika 
problemów związanych z poszukiwaniem odpowiednich wykonawców, 
dostosowywaniem terminów ich działań czy też zgodnością zastosowanych 
rozwiązań z projektem. Na każdym etapie niezbędna jest oczywiście ścisła 
współpraca mtAutomatic z Inwestorem, ponieważ od zrealizowania prac 
leżących po stronie Inwestora, uzależnione jest prowadzenie robót przez 
wykonawcę.
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Dla prawidłowego funkcjonowania myjni
w przyszłości konieczne jest odpowiednie
zaprojektowanie i wykonanie:
•   poszczególnych warstw posadzki
•   ogrzewania płyty
•   instalacji i kanałów technicznych

Płyta betonowa jest krytycznym elementem całej 
Inwestycji ze względu na brak możliwości jej
poprawienia. Jej prawidłowe wykonanie 
uzależnione jest przy tym od rodzaju istniejącego 
podłoża, zastosowania odpowiednich materiałów 
przy poszczególnych warstwach i ich właściwego 
utwardzenia oraz realizacji prac w optymalnych 
warunkach atmosferycznych. Na tym etapie 
wykonywane jest również ogrzewanie płyty, które 
jest niezbędne do utrzymania ciągłości pracy myjni 
w okresie zimowym. Dopuszczamy przeprowadzenie 
powyższych prac przez Inwestora we własnym 
zakresie, ale polecamy zlecić tę operację firmie
z doświadczeniem.

Etap I
mtAutomatic

50
cm

55
cm

Płyta betonowa
to krytyczny element
całej inwestycji !
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Inwestor za pomocą zewnętrznych firm wykonuje 
przyłącza wody, energii elektrycznej, kanalizacji 
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej i gazu (jeżeli 
występują w projekcie), zgodnie z warunkami 
technicznymi wydanymi przez gestorów poszczególnych 
sieci oraz opracowaną w tym zakresie przez
projektanta dokumentacją. Po wykonaniu przyłączy 
do realizacji przez Inwestora pozostaje utwardzenie 
terenu kostką brukową lub inną nawierzchnią.

Wybierając wykonawców tych prac warto zdecydować się na miejscowe 
firmy z odpowiednim doświadczeniem. Ich pracę ze strony Inwestora
nadzorować powinien kierownik budowy oraz kierownicy branżowi.
Po wykonaniu przyłączy Inwestor może już także podpisywać umowy
na dostawę poszczególnych mediów. Woda, energia elektryczna i kanalizacja 
są niezbędne do realizacji kolejnych etapów przez mtAutomatic.

Etap II
Inwestor

Wybieraj wykonawców
z doświadczeniem

KO
N

TE
N

ER

KANALIZACJA SANITARNA

BEDNARKA

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WODA INSTALACJA ANTYZAMARZANIOWA
SZCZOTKI / PIANAGAZ

SEPARATOR

KANAŁ TECHNICZNY
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mtAutomatic montuje konstrukcję wiaty myjni wraz 
z zadaszeniem oraz oznaczeniem zewnętrznym 
(attyką i obudowami słupów), w wersji i kolorystyce 
uzgodnionej wcześniej z Inwestorem

Etap III
mtAutomatic

Montaż konstrukcji wiaty myjni

Montaż dachu i banerów reklamowych

Montaż oznaczenia zewnętrznego

A

B

C

http://bit.ly/mtautomatic-kompendium



mtAutomatic dostarcza, montuje i uruchamia urządzenia 
techniki myjącej oraz przeprowadza szkolenie personelu 
Inwestora. Na tym etapie wykonywane są testy oraz 
próbne mycia samochodów.

Inwestor wraz z kierownikiem budowy
kompletuje dokumentację powykonawczą
oraz sprawdza jej poprawność i przygotowuje
do złożenia do inspektoratu nadzoru budowlane-
go zawiadomienia o zakończeniu budowy.

W przypadku myjni nie musimy uzyskiwać
pozwolenia na użytkowanie, więc po 14 dniach
od zgłoszenia możemy użytkować nasz obiekt.

Etap IV
Inwestor

D
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7. Działający Biznes

Klienci potrzebują czasu, by przyzwyczaić się
do tego, że mogą umyć auto w nowym miejscu. 
Dlatego promocję warto rozpocząć już w trakcie 
budowy. Podpowiadamy, w jaki sposób
poinformować mieszkańców o inwestycji,
jak zadbać o to, by chętnie wracali na myjnię
i polecali ją znajomym.

Jak promować myjnię?

•  Umieść w widocznym miejscu na ogrodzeniu 
    baner z informacją, że w tym miejscu powstaje 
    myjnia bezdotykowa.
•  Stwórz stronę w mediach społecznościowych
    i promuj się lokalnie, poinformuj o planowanym 
    terminie uruchomienia.
•  Możesz przygotować specjalną promocję
    na dzień otwarcia, by było to wydarzenie,  
    o którym będzie głośno.
•  Wykup reklamę radiową w lokalnej stacji.
•  Ogłoś się w miejscowej prasie.
•  Zaoferuj lokalnym firmom wykupienie karty 
    magnetycznej dla pracowników, którą można 
    doładowywać dowolną kwotą.

Promuj swój
Biznes
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Zadbaj o jakość obsługi i bezpieczeństwo
Nawet myjnia samoobsługowa wymaga czasami 
obsługi klienta. Warto umożliwić myjącym kontakt 
telefoniczny z kimś, kto rozwiąże ewentualne 
problemy techniczne czy przyjmie zgłoszenie
o awarii stanowiska. Wystarczy, jeżeli w widocznym 
miejscu umieścisz tablicę informacyjną
z numerem telefonu.

Dobrą praktyką jest też zabezpieczenie myjni 
monitoringiem. Umożliwia to podgląd sytuacji
na stanowiskach w czasie rzeczywistym i wychwycenie 
problemów zanim zostaną zgłoszone. Monitoring
to również zabezpieczenie dla Inwestora
w przypadku uszkodzenia myjni przez osoby trzecie.

Zagospodarowanie terenu
Watro zadbać o otoczenie myjni. Jeśli Projektant 
przewidział na działce objętej inwestycją tereny 
zielone, to przystrzyżona trawa czy też dodatkowa 
roślinność z pewnością wpłyną na pozytywny 
odbiór myjni przez klientów.
Najważniejsze jednak jest stałe utrzymywanie 
czystości na poszczególnych stanowiskach myjni
i wokół niej, bieżące uprzątanie zanieczyszczeń 
(piasku, błota), a w okresie zimowym śniegu
i oblodzenia w części komunikacyjnej terenu.

PREMIUMQualityB E S TC H O I C E
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Zaopatruj się w chemię u sprawdzonych
dostawców, rekomendowanych przez
wykonawcę, utrzymuj urządzenia w należytym 
stanie technicznym, wykonuj regularne przeglądy,
zachowuj odpowiednie parametry wody,
takie jak ciśnienie, jakość, temperatura, reguluj 
wydajność pomp dozujących, utrzymuj czystość 
na stanowiskach

Jakość mycia jest ważna!
Twoim klientom zależy na tym, by skutecznie, szybko i tanio 
umyć auto. Jeżeli dostarczysz im dobrej jakości usługę, 
to z pewnością będą wracać na Twoją myjnię regularnie. 
Jak do tego doprowadzić ?

Serwisuj
Myjnię
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Jaki jest koszt postawienia Myjni ?
Całkowita kwota jest powiązana z lokalizacją oraz uzbrojeniem 
terenu (media, utwardzenie terenu, drogi dojazdowe). 
Na początkowym etapie możemy określić, ile będzie
kosztowała sama myjnia wraz z zadaszeniem i posadzkami. 
Oczywiście koszt zależy od ilości stanowisk. Skontaktuj się
z nami, by wycenić myjnię.

1.

Jakie jest Zużycie wody na Myjni ?
Myjnia bezdotykowa zużywa około 12l/min na jedno
stanowisko w trakcie mycia samochodów. Poza czasem mycia 
pewna ilość wody wykorzystywana jest do procesów
technologicznych, ale w skali całego zużycia koszt tej wody 
jest pomijalny.

2.

Jakie są koszty utrzymania Myjni ?
Koszty utrzymania myjni można podzielić na dwie grupy.
Te, które występują w związku z myciem pojazdów (woda, 
energia elektryczna, ścieki, gaz lub olej opałowy, środki
chemiczne) oraz te, które ponosimy bez względu
na to czy myjnia jest używana czy nie (czynsz dzierżawy,
podatek od nieruchomości, utrzymanie czystości na myjni, 
energia elektryczna pobrana na potrzeby oświetlania
oraz utrzymania maszyn w gotowości, rozmrażanie posadzki 
zimą, ewentualna rata leasingowa oraz niewielkie ilości wody).

3.

8. Najczęściej zadawane
    pytania
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Jaki jest właściwy PKD dla Myjni ?
Najbardziej właściwym kodem PKD dla prowadzenia myjni 
samochodowej jest 45.20.Z. Kod ten obejmuje prowadzenie 
myjni samochodowej oraz inne czynności związane
z motoryzacją

4.

Czy można wykorzystać wodę ze studni 
głębinowej ?
W przypadku braku wody sieciowej, dopuszcza się wykorzystanie 
wody ze studni głębinowej, ale jest to rozwiązanie uciążliwe. 
Przy takim rozwiązaniu musimy zbadać wodę ze studni 
i dostosować układy uzdatniania wody.

5.

Co zrobić jeśli na działce nie ma kanalizacji?
Jeśli na terenie nie ma sieci kanalizacji istnieje możliwość
odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego
oraz po napełnieniu wywożenie za pomocą specjalistycznej 
firmy do lokalnej oczyszczalni. Rozwiązanie uciążliwe
i w przypadku korzystania z zewnętrznej firmy usługowej
w większości przypadków droższe.

6.

Co zrobić jeśli na działce nie ma instalacji 
gazowej ?
W przypadku braku instalacji gazowej, stosujemy kocioł
zasilany olejem opałowym. Olej opałowy jest rozwiązaniem 
droższym pod kątem eksploatacji. Alternatywą dla oleju może 
być zbiornik z gazem płynnym. Rozwiązanie wymaga
dodatkowego projektu na zbiornik oraz terenu, na którym 
montowany jest zbiornik. Trzeba wziąć pod uwagę strefy 
zagrożenia wybuchem, czyli obszar, na którym montowany
jest zbiornik musi być odsunięty na odpowiednią odległość 
od domów.

7.
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Metody finansowania budowy Myjni ?
Wybór metody finansowania przy zakupie myjni bezdotykowej 
jest bardzo indywidualny, zależy on między innymi od kondycji 
finansowej inwestora oraz specyfiki prowadzonej dotychczas 
działalności. Najbardziej popularnymi metodami finansowania 
są: środki własne inwestora, leasing, kredyt, dofinansowanie 
ze środków UE. Możliwe są także metody łączone, np: środki 
własne i kredyt, czy kredyt i środki UE.

8.

Koszty leasingu ?
Należy pamiętać, że oferta leasingowa jest przedstawiana 
dopiero po weryfikacji kondycji finansowej Leasingobiorcy. 
Leasing techniki myjącej mtAutomatic dostępny
już od 108,99%. przy wpłacie początkowej 30%,
okresie finansowania 48 miesięcy, wykupie 25%.

9.

Jaki jest czas gwarancji Myjni ?
Na wykonaną przez nas myjnię udzielamy 24 – miesięcznej 
gwarancji . W tym czasie myjnia podlega naszemu serwisowaniu. 
Jeżeli Inwestor wyrazi taką chęć, to myjnia może być serwisowana 
również po okresie gwarancji.

10.

Wielkość działki – Myjnia Kontenerowa ?
Wielkość działki pod budowę bezdotykowej myjni kontenerowej, 
różnią się w zależności od planowanej ilości stanowisk:

•  2 stanowiska: 600 - 650 m2

•  3 stanowiska: 740 - 780 m2

•  4 stanowiska: 880 - 930 m2

•  5 stanowisk: 1000 - 1050 m2

•  6 stanowisk: 1100 - 1200 m2

11.
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Wielkość działki – Myjnia Modułowa ?
Wielkość działki pod budowę bezdotykowej myjni modułowej, 
różnią się w zależności od planowanej ilości stanowisk:

•  2 stanowiska: 530 - 570 m2

•  3 stanowiska: 650 - 700 m2

•  4 stanowiska: 820 - 900 m2

•  5 stanowisk: 950 - 1000 m2

•  6 stanowisk: 1050 - 1150 m2

12.

Jakie są normy hałasu dla Myjni ?
Myjnie samochodowe są wyłączone spod obowiązku uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, więc inwestor
nie jest zobowiązany do wykonywania Raportu Oddziaływania
na Środowisko. Należy jednak mieć świadomość, że myjnia
generuje hałas, który przy długotrwałej ekspozycji na ludzi,
może być uciążliwy. Przy wyborze lokalizacji dobrze jest wziąć
pod uwagę sąsiedztwo. Znane są przypadki, gdy po uruchomieniu 
myjni lokalni mieszkańcy protestują i potrafią doprowadzić
do nałożenia kar na inwestora. Niestety hałas generowany
jest przez wodę wypływającą pod wysokim ciśnieniem z dyszy 
lancy i nie ma możliwości ograniczenie jego poziomu
bez zmniejszenia ciśnienia.

13.

Zapraszamy do kontaktu

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
 
tel.: +48 884 868 989
mail: biuro@mtautomatic.pl
www. mtautomatic.pl
 

 
Facebook: @mtautomatic
Instagram: @mtautomatic.myjnie
Twitter: @mtAutomatic
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