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Rozporządzenie o zmianie
Ósmego Bawarskiego Rozporządzenia o zapobieganiu chorobom zakaźnym
z dnia 12 listopada 2020 r.
Zgodnie z § 32 zd. 1 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) z dnia 20 lipca 2000 r.
(Federalny Dziennik Ustaw I s. 1045), ostatnio zmienionej w drodze art. 5 ustawy z dnia 19 czerwca 2020
r. (Federalny Dziennik Ustaw I s. 1385), w związku z § 9 pkt 5 Rozporządzenia o delegowaniu
kompetencji (DelV) z dnia 28 stycznia 2014 r. (Dziennik Ustaw i Rozporządzeń s. 22, Bawarski Zbiór
Prawny 103-2-V), ostatnio zmienionego w drodze rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2020 r. (Dziennik
Ustaw i Rozporządzeń s. 11) Bawarskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki wydaje rozporządzenie o
następującym brzmieniu:
§1
Ósme Bawarskie Rozporządzenie o zapobieganiu chorobom zakaźnym (8. BayIfSMV) z dnia 30
października 2020 r. (Bawarski Dziennik Ministerialny nr 616, Bawarski Zbiór Prawny 2126-1-12-G)
zostaje zmienione w następujący sposób:
1.

§ 10 zostaje zmieniony następująco:
a) Ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„(3) 1Prowadzenie hal sportowych, boisk, studiów fitness, szkół tańca i innych obiektów
sportowych oraz korzystanie z nich jest zabronione. 2W drodze odstępstwa od zdania
1 dopuszcza się prowadzenie obiektów sportowych i korzystanie z nich na świeżym
powietrzu do celów wymienionych w ust. 1 zd. 1. 3Ust. 2 oraz § 18 pozostają bez zmian.”
b) Ust. 4 zostaje uchylony.

2.

§ 27 pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„7.

wbrew § 10 ust. 1 lub 2 uprawia sport, wbrew § 10 ust. 2 pkt 1 dopuszcza widownię lub
wbrew § 10 ust. 3 prowadzi hale sportowe, boiska, studia fitness, szkoły tańca lub inne
obiekty sportowe albo z nich korzysta,”.
§2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2020 r.
Monachium, 12 listopada 2020 r.
Bawarskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Melanie Huml, Minister
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