
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 18 września 2020 r. 

Poz. 1614 

 

ROZPORZĄDZENIE  

RADY MINISTRÓW  

z dnia 18 września 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,  

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 

jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze wskazaniem następujących rodzajów obszarów, na których obowiązują 

dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii: 

1) obszar, zwany dalej „obszarem czerwonym”, który obejmuje powiaty: 

a) bytowski w województwie pomorskim, 

b) milicki w województwie dolnośląskim, 

c) kluczborski w województwie opolskim; 

2) obszar, zwany dalej „obszarem żółtym”, który obejmuje powiaty: 

a) aleksandrowski w województwie kujawsko-pomorskim, 

b) gostyński w województwie wielkopolskim, 

c) głubczycki w województwie opolskim, 

d) kartuski w województwie pomorskim, 

e) kielecki w województwie świętokrzyskim, 

f) myślenicki, nowotarski i tatrzański w województwie małopolskim.”; 

2) w § 2 w ust. 13 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2, w tym testy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,  

finansowane ze środków publicznych, są zlecane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa 

w ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem testów zlecanych przez:”; 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374, 

567, 875 i 1493. 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1393, 1425, 1484, 1505, 1535 i 1573. 
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3) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do obszaru czerwonego i obszaru żółtego, chyba że prze-

pisy rozdziałów 4 i 5 stanowią inaczej.”; 

4) uchyla się § 10; 

5) w § 23 w ust. 1 w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych 

w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo po-

jazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących 

niezajętych – w ramach gminnych przewozów pasażerskich, komunikacji miejskiej, powiatowo-gminnych prze-

wozów pasażerskich i powiatowych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 10 i 10a ustawy 

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym i przewozów pojazdami samochodowymi prze-

znaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – wykonywanych wyłącznie 

w obszarze czerwonym.”; 

6) w § 25 ust. 8–10 otrzymują brzmienie: 

„8. Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się 

odbywać: 

1) w obszarze czerwonym pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się: 

a) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego znajduje się nie więcej uczestników niż wynosi 50% ob-

łożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób 

dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku po-

grzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, 

z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, 

b) na zewnątrz uczestnicy bez względu na odległość między sobą, realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, 

o którym mowa w § 24 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny; 

2) na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że, w przypadku gdy zgromadzenie odby-

wa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, 

o którym mowa w § 24 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgroma-

dzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie lub reali-

zują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult re-

ligijny. 

9. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie 

od ich rodzaju, z wyłączeniem imprez, spotkań i zebrań do: 

1) 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego, 

2) 100 osób – w przypadku obszaru żółtego, 

3) 150 osób – na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– z wyłączeniem ich obsługi. 

10. Obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, nie stosuje się w przypadku przyjęć ślub-

nych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych, z wyjątkiem tych organizowa-

nych na obszarze czerwonym. W tym przypadku uczestnicy przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, 

a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, do 

czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.”; 

7) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: 

„Dodatkowe ograniczenia na obszarze czerwonym i obszarze żółtym”; 

8) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu: 

„§ 26a. 1. Do odwołania na obszarze czerwonym: 

1) ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności: 

a) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, kon-

ferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do ob-

sługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności 

w podklasie 82.30.Z), 
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b) związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności 

w dziale 90.0), z wyłączeniem obsługi przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także in-

nych przyjęć okolicznościowych, o których mowa w § 25 ust. 10, 

c) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 

96.04.Z); 

2) ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miaste-

czek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z) oraz działalności par-

ków rekreacyjnych (bez zakwaterowania) (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.Z); 

3) prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsię-

biorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków 

i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego 

menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A) oraz związa-

nej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30) jest 

dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby: 

a) w lokalu oraz w ogródku gastronomicznym rozumianym jako wyznaczone miejsce do sezonowego użytko-

wania dla celów gastronomicznych, w których jest prowadzona ta działalność, lub w wydzielonej strefie 

gastronomicznej sali sprzedaży w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 

10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni lub w ogródku  

gastronomicznym stacji paliw w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 tej ustawy: 

– znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m
2 
powierzchni dostępnej dla klientów, z wyłączeniem ob-

sługi, 

– klienci realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, do czasu zajęcia 

przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje, 

b) obsługa realizowała obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1; 

4) współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane przez przedsiębiorców 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty 

działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności 

w dziale 93.0) bez udziału publiczności na obiektach, o których mowa w § 7 ust. 11; 

5) prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsię-

biorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na 

otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasy-

fikacji Działalności w podklasie 59.14.Z) jest dopuszczalne: 

a) w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach 

oraz muszlach koncertowych, pod warunkiem: 

– udostępnienia widzom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, 

w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy  

widzami, 

– zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, 

b) na otwartym powietrzu pod warunkiem: 

– zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów była nie większa niż 100 osób, 

– zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi 

miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m, 

– zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, 

chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób; 

6) na siłowniach, klubach i centrach fitness znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 10 m
2 
powierzchni dostępnej 

dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi; przepisu § 7 ust. 15 pkt 1 lit. d nie sto-

suje się. 

2. Obowiązek udostępniania co czwartego miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze, oraz obowią-

zek zachowania odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze i lit. b tiret drugie i trzecie, nie dotyczy: 

1) widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 

z dzieckiem poniżej 13. roku życia; 
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2) widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 

z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą 

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poru-

szać się samodzielnie; 

3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. 

3. Do odwołania na obszarze czerwonym nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej czę-

ści, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ust i nosa: 

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu 

przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 

lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu 

osób oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące 

wspólnie; 

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym: 

a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicz-

nych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, 

b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności 

lokali oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania, 

c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji 

publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, 

wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, 

w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kole-

jowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej 

uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, 

d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach 

(straganach); 

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności 

publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu. 

4. Na obszarze czerwonym stosuje się wyłączenia, o których mowa w § 24 ust. 3 i 4, oraz przepis § 24 ust. 5.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2020 r. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 
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	9. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem imprez, spotkań i zebrań do:
	1) 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego,
	2) 100 osób – w przypadku obszaru żółtego,
	3) 150 osób – na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
	– z wyłączeniem ich obsługi.
	10. Obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, nie stosuje się w przypadku przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych, z wyjątkiem tych organizowanych na obszarze czerwonym. W tym ...

	7) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:
	„Dodatkowe ograniczenia na obszarze czerwonym i obszarze żółtym”;

	8) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:
	„§ 26a. 1. Do odwołania na obszarze czerwonym:
	1) ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:
	a) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te impre...
	b) związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), z wyłączeniem obsługi przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych, o których...
	c) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z);
	2) ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Pols...
	3) prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub go...
	a) w lokalu oraz w ogródku gastronomicznym rozumianym jako wyznaczone miejsce do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych, w których jest prowadzona ta działalność, lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży w przypadku stacji p...
	– znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, z wyłączeniem obsługi,
	– klienci realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje,
	b) obsługa realizowała obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1;
	4) współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywk...
	5) prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych mie...
	a) w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, pod warunkiem:
	– udostępnienia widzom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy  widzami,
	– zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1,
	b) na otwartym powietrzu pod warunkiem:
	– zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów była nie większa niż 100 osób,
	– zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,
	– zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób;
	6) na siłowniach, klubach i centrach fitness znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi; przepisu § 7 ust. 15 pkt 1 lit. d nie stosuje się.
	2. Obowiązek udostępniania co czwartego miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze, oraz obowiązek zachowania odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze i lit. b tiret drugie i trzecie, nie dotyczy:
	1) widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 1 pkt 5, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
	2) widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 1 pkt 5, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia sp...
	3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
	3. Do odwołania na obszarze czerwonym nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ust...
	1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub st...
	2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
	a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
	b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,
	c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lu...
	d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
	3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
	4. Na obszarze czerwonym stosuje się wyłączenia, o których mowa w § 24 ust. 3 i 4, oraz przepis § 24 ust. 5.”.


	§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2020 r.
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