
MIEJSCA HIGIENY 
W TRANSPORCIE

I PRZESTRZENI PUBLICZNEJ



CO MÓWI PRAWO.

DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 85. Ustępy ogólnodostępne

§ 86. Ustęp dla osób niepełnosprawnych

§ 87. Ustęp publiczny



ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei 
Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI PRM) 

5.3.2.2. Toalety standardowe i uniwersalne: wspólne parametry

5.3.2.4. Toaleta uniwersalna 



DOBRE I ZŁE PRAKTYKI.

Ilość nie zawsze przekłada się w jakość.



Dostęp do toalet



Dostęp do toalet



Dostęp do toalet



Dostęp do muszli klozetowej



Dostęp do muszli klozetowej



Dostęp do muszli klozetowej



Dostęp do muszli klozetowej



System alarmowy



Dobre praktyki
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Dobre praktyki



Dobre praktyki



Bardzo dobre  praktyki (tkanka zabytkowa)



Ciekawe praktyki
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