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Rozporządzenie Wykonawcze 2020-45

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 43)
ZWAŻYWSZY, ŻE choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19), nowa ciężka ostra choroba
układu oddechowego, szybko rozprzestrzeniła się w krótkim czasie w całym stanie Illinois,
wymagając rygorystycznych wytycznych ze strony federalnych, stanowych i lokalnych
urzędników ds. zdrowia publicznego oraz istotnych środków w odpowiedzi na rosnącą katastrofę
zdrowia publicznego; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 może rozprzestrzeniać się wśród ludzi poprzez drogi
oddechowe, osoby niewykazujące objawów mogą przenosić wirusa, a obecnie nie istnieje
skuteczne leczenie ani szczepionka; oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois, w odpowiedzi na wybuch
epidemii COVID-19 w dniu 9 marca 2020 r. ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois
obszarem klęski żywiołowej; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE dnia 1 kwietnia 2020 roku, z powodu gwałtownego rozprzestrzenienia się
COVID-19 w stanie Illinois, ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois obszarem klęski
żywiołowej; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE dnia 30 kwietnia 2020 r., w związku z ciągłym rozprzestrzenianiem się
COVID-19 w stanie Illinois, zagrożeniem niedoborem łóżek szpitalnych, łóżek na ostrym
dyżurze i respiratorów oraz niewystarczającymi możliwościami przeprowadzania testów,
ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois obszarem klęski żywiołowej; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE dnia 29 maja 2020 r., ze względu na ciągłe rozprzestrzeniania się wirusa
COVID-19 w stanie Illinois oraz skutki zdrowotne i ekonomiczne wirusa, a także potrzebę
zwiększenia możliwości przeprowadzania testów, oświadczyłem, że wszystkie hrabstwa w stanie
Illinois zostały uznane za obszar klęski żywiołowej; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE dnia 26 czerwca 2020 roku, ze względu na nieustanne obciążenie zasobów
szpitalnych, spodziewane dalsze rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 oraz bieżące skutki
zdrowotne i ekonomiczne, które będą odczuwalne w nadchodzącym miesiącu przez ludzi w całym
stanie, ponownie ogłosiłem wszystkie hrabstwa w stanie Illinois jako obszar klęski (wraz z
poprzednimi ogłoszeniami określonymi w tym Zarządzeniu Wykonawczym Gubernatorskimi
Ogłoszeniami Klęski Żywiołowej); oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Ustawa o regulacji i opodatkowaniu konopi indyjskich, 410 ILCS 705,
oraz przepisy wykonawcze, tytuł 8, sekcja 1300 Kodeksu Administracyjnego stanu Illinois,
wymagają od Departamentu Rolnictwa stanu Illinois (IDOA) wydania do 40 licencji na uprawę
410 ILCS 705/30-5(a), do 40 licencji na obsługę infuzorów, 410 ILCS 705/35-5(a), oraz
nieograniczonej liczby licencji dla organizacji transportowych, 410 ILCS 705/40-5(a), do 1 lipca
2020 r; oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym 2020-03 i Rozporządzeniem
Wykonawczym 2020-17, terminy składania wniosków zawarte w Ustawie o regulacji i
opodatkowaniu konopi indyjskich oraz rozporządzeniach wykonawczych dotyczących składania
wniosków o wydanie licencji na prowadzenie upraw, obsługi infuzorów i organizację transportu
do 16 marca 2020 r. zostały zawieszone do 30 kwietnia 2020 r.; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE wybuch epidemii COVID-19 i zawieszenie terminów składania wniosków
spowodowały opóźnienia w procesie przeglądu wniosków przez IDOA i wpłynęły na zdolność
IDOA do wydawania licencji na uprawę, obsługę, infuzorów i organizację transportu do 1 lipca
2020 r.; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Ustawa o regulacji i opodatkowaniu konopi indyjskich 410 ILCS 705/2030(m), zakazuje ośrodkom uprawiającym konopie indyjskie transportu do plantatora, organizacji

wydającej, organizacji obsługujących infuzory lub laboratorium posiadającego licencję zgodnie z
ustawą, bez uzyskania licencji organizacji transportu od 1 lipca 2020 r.; oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE Ustawa o regulacji i opodatkowaniu konopi indyjskich 410 ILCS 705/255(a), IDOA, w koordynacji z zarządem Illinois Community College, ma obowiązek ustanowienia
programu pilotażowego Community College Cannabis Vocational Pilot Program i wymaga, aby
Community Colleges składały do IDOA wnioski o uczestnictwo w programie pilotażowym
Community College Cannabis Vocational Pilot Program nie później niż do 1 lipca 2020 r., 410
ILCS 705/25-10(a); oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE wybuch epidemii COVID-19 oraz środki przyjęte przez stan w celu
zaradzenia tej sytuacji mogły mieć wpływ na zdolność Community Colleges do wypełniania i
składania wniosków do IDOA do dnia 1 lipca 2020 r;
NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako ubernatorowi stanu Illinois zgodnie z
Sekcjami 7(1) i 7(2), 7(3), 7(8), 7(9) i 7(12) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu
Illinois (Illinois Emergency Management Agency), 20 ILCS 3305, nakazuję, co następuje:
Sekcja 1. W okresie obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Klęski Żywiołowej lub do czasu
ogłoszenia przez IDOA nowego terminu, nie później niż do końca obowiązywania
Gubernatorskich Ogłoszeń Klęski Żywiołowej poniższe zapisy Ustawy o regulacji i
opodatkowaniu konopi indyjskich, 410 ILCS 705 oraz rozporządzeń wykonawczych zostają
niniejszym zawieszone:
a. Zawiesza się wymóg zgodnie z 410 ILCS 705/30-5(a), wydania przez IDOA do 1 lipca
2020 r. do 40 licencji plantatorów. IDOA poda do wiadomości publicznej informację o
dacie wydania takich licencji;
b. Na mocy 410 ILCS 705/35-5(a) zawiesza się wymóg wydania przez IDOA do dnia 1
lipca 2020 r. do 40 licencji na obsługę infuzorów. IDOA poda do wiadomości publicznej
informację o dacie wydania takich licencji; oraz
c. Zawiesza się wymóg zgodnie z 410 ILCS 705/40-5(a)), wydania przez IDOA do 1 lipca
2020 r. do 40 licencji na organizację transportu. IDOA poda do wiadomości publicznej
informację o dacie wydania takich licencji;
Sekcja 2. W okresie obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Klęski Żywiołowej lub do czasu
wydania przez IDOA licencji dla organizacji transportowych zgodnie z 410 ILCS 705/40-5(a), w
zależności od tego, co nastąpi wcześniej, twymóg zgodnie z 410 ILCS 705/20-30(m) i 8
Kodeksu Administracyjnego stanu Illinois 1300.195, wymóg stanowiący, że począwszy od 1
lipca 2020 r., ośrodek uprawiający nie może przewozić konopi indyjskich lub produktów
pochodnych konopi indyjskich do plantatora, organizacji wydającej, organizacji obsługującej
infuzory lub laboratorium posiadającego licencję wydaną na mocy niniejszej ustawy, chyba że
uzyskała ona licencję organizacji transportującej, zostaje zawieszony.
Sekcja 3. Dzień 1 lipca 2020 r. to ostateczny termin składania wniosków w ramach
wspólnotowego programu pilotażowego „Community College Cannabis Vocational Pilot
Program” zgodnie z 410 ILCS 705/25-10(a) i 8 Kodeksu Administracyjnego stanu Illinois,
zostaje zawieszony do 1 września 2020 r. lub do zakończenia obowiązywania Gubernatorskich
Ogłoszeń Klęski Żywiołowej w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Sekcja 4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego lub jego
zastosowanie do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostanie uznane za nieważne przez
jakikolwiek właściwy sąd, nieważność ta nie ma wpływu na żadne inne postanowienie lub
zastosowanie niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego, które może zostać wprowadzone w
życie bez nieważnego postanowienia lub zastosowania. Aby osiągnąć ten cel, przepisy
niniejszego zarządzenia wykonawczego uznaje się za rozdzielne.

_____________________________
JB Pritzker
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