
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 3 czerwca 2020 r. 

Poz. 991 

 

ROZPORZĄDZENIE  

RADY MINISTRÓW  

z dnia 3 czerwca 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 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964 i 966) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6: 

a) w ust. 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) działalność rozrywkowa i rekreacyjna, z zastrzeżeniem ust. 11a, odbywała się z ograniczeniem do nie więcej 

niż 150 uczestników, z wyjątkiem wskazanej w ust. 1;”, 

b) po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu: 

„11a. Od dnia 17 lipca 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu we-

sołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z) oraz dzia-

łalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania) (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 

93.29.Z) jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie 

większa niż 1 osoba na 5 m2  powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez 

uwzględnienia parkingów.”; 

2) w § 19: 

a) w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) sal zabaw – w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług 

powyżej 2000 m2.”, 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Prowadzenie 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 Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z) oraz działalności parków rekreacyj-

nych (bez zakwaterowania) (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.Z) od dnia: 

1) 6 czerwca 2020 r. do dnia 19 czerwca 2020 r. – jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby jedno-

czesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 30 m2  powierzchni wesołego miasteczka, 

parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów; 

                                                           
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 

i 875. 
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2) 20 czerwca 2020 r. do dnia 3 lipca 2020 r. – jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby jednoczesna 

liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 20 m2 powierzchni wesołego miasteczka, parku 

rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów; 

3) 4 lipca 2020 r. do dnia 16 lipca 2020 r. – jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby jednoczesna 

liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni wesołego miasteczka, parku 

rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 
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