
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 9/2022 

Prezesa Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka z o.o. 

z dnia 10.10.2022 
 

Dotyczy:  wprowadzenia cennika za usługi wykonywane na stanowisku myjni samochodowej. 

 
§ 1. 

Ustalam następujące ceny za usługi wykonywane na stanowisku myjni samochodowej w Zakładzie 

Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o. 

 

 

 CENNIK  USŁUG  MYCIA  POJAZDÓW 

 

L.p.      Rodzaj pojazdu        Rodzaj usługi  Cena 

netto 

VAT Cena brutto 

 

1/M 

 

Ciągnik rolniczy itp. 

pojazdy lub maszyny 

Mycie urządzeniem 

ciśnieniowym z 

dodatkiem specjalnych 

środków myjących 

 

81,30 

 

18,70 

       

100,00 

2/M Samochody ciężarowe, 

terenowe i mikrobusy do 2,5 

tony dmc 

Mycie mechaniczne z 

szamponem i woskiem 

wspomagającym suszenie 

+ urządzenie  ciśnieniowe 

 

40,65 

 

9,35 

 

50,00 

 

3/M 

 

Autobusy 

Mycie z szamponem i 

woskiem wspomagającym 

suszenie + urządzenie 

ciśnieniowe 

 

97,56 

 

22,48 

 

120,00 

4/M Samochody ciężarowe od 3,5 

tony do 5 ton dmc 

Mycie mechaniczne z 

szamponem + urządzenie 

ciśnieniowe 

81,30 18,70 100,00 

5/M Samochody ciężarowe powyżej 

5 ton dmc 

Mycie mechaniczne z 

szamponem + urządzenie 

ciśnieniowe 

113,82 26,18 140,00 

6/M Samochody ciężarowe z 

przyczepą  

Mycie mechaniczne z 

szamponem + urządzenie 

ciśnieniowe 

146,34 33,66 180,00 

7/M Ciągniki siodłowe solo Mycie mechaniczne z 

szamponem + urządzenie 

ciśnieniowe 

97,56 22,44 120,00 

8/M Ciągniki siodłowe z naczepą  Mycie mechaniczne z 

szamponem + urządzenie 

ciśnieniowe 

146,34 33,66      180,00 

9/M Przyczepa samochodu 

osobowego  i dostawczego do 

3,5 dmc 

 

 

Mycie urządzeniem 

ciśnieniowym z 

dodatkiem specjalnych 

środków myjących  

 

32,52 

 

7,48 

 

40,00 

 

 

 

 

10/M Przyczepa campingowa Mycie mechaniczne z 

szamponem +  urządzenie 

ciśnieniowe 

48,78 11,22 60,00 



11/M Przyczepa ciężarowa lub 

rolnicza 

Mycie urządzeniem 

ciśnieniowym z 

dodatkiem specjalnych 

środków myjących  

 

56,91 

 

13,09 

 

70,00 

 

12/M 

 

Naczepa  

Mycie urządzeniem 

ciśnieniowym z 

dodatkiem specjalnych  

środków myjących  

 

105,69 

 

24,31 

 

130,00 

13/M Pojazdy samochodowe 

specjalistyczne i nietypowe w 

tym: ciągnik samoch. z naczepą 

sam. Ciężarowy z przyczepą 

Mycie urządzeniem 

ciśnieniowym z 

dodatkiem specjalnych 

środków myjących  

 

178,86 

 

41,14 

      

       220,00 

14/M Mycie silnika samochody 

osobowe 

Mycie urządzeniem 

ciśnieniowym z 

dodatkiem specjalnych 

środków myjących  

 

40,65 

 

9,35 

        50,00 
Na wyłączną 

odpowiedzialność i 

ryzyko  klienta 

15/M Mycie silnika samochody 

ciężarowe i autobusy 

Mycie urządzeniem 

ciśnieniowym z 

dodatkiem specjalnych 

środków myjących  

 

48,78 

 

11,22 

        60,00 
Na wyłączną 

odpowiedzialność i 

ryzyko klienta 

16/M Mycie ramy samochodowej bez 

zabudowy do 5 t dmc 

Mycie urządzeniem 

ciśnieniowym z 

dodatkiem specjalnych 

środków myjących  

 

48,78 

 

11,22 

         

       60,00 

17/M Mycie ramy sam. bez 

zabudowy powyżej 5 t dmc 

Mycie urządzeniem 

ciśnieniowym z 

dodatkiem specjalnych 

środków myjących  

 

56,91 

 

13,09 

         

       70,00 

18/M Koparko – ładowarka Mycie urządzeniem 

ciśnieniowym z 

dodatkiem specjalnych 

środków myjących 

 

 105,69 

 

24,31 

 

130,00 

19/M Ciągnik siodłowy z naczepą – 

cysterna 

Mycie urządzeniem 

ciśnieniowym z 

dodatkiem specjalnych 

środków myjących 

 

203,25 

 

46,75 

 

250,00 

20/M Samochody osobowe 

(wyłącznie dla prac. ZKM) 

Mycie ręczne lub 

urządzeniem ciśnieniowy 

z dodatkiem szamponu 

 

8,13 

 

1,87 

 

10,00 

21/M Samochody ciężarowe, 

terenowe i mikrobusy powyżej 

2,5 do 3,5 t dmc  

Mycie mechaniczne z 

szamponem i  woskiem 

wspomagającym suszenie 

+ urządzenie ciśnieniowe 

 

56,91 

 

13,09 

 

70,00 

22/M Samochody ciężarowe - solo 

(cysterna) 

Mycie urządzeniem 

ciśnieniowym z 

dodatkiem specjalnych 

środków myjących 

138,21 31,79 170,00 

 

       

 

 



      § 2. 

Upusty dla klientów w zakresie mycia pojazdów w rozliczeniu miesięcznym 

-  powyżej 20 myć  - 15% 

- 15 -20 myć   - 10% 

- 10-15 myć   - 5%  

 

      § 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  17.10.2022 r.  


