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Wykonawcze 2020-17

Rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 15)
ZWAŻYWSZY, ŻE ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois, w dniu 9 marca 2020 r. ogłosiłem
wszystkie hrabstwa stanu Illinois obszarem katastrofy (Gubernatorska Proklamacja Klęski) w
odpowiedzi na epidemię koronaawirusa 2019 (COVID-19); oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
scharakteryzowała COVID-19 jako pandemię,
ZWAŻYWSZY, ŻE CDC zaleca krytyczne środki łagodzące, w tym zdystansowanie społeczne,
które polega na zachowaniu przynajmniej 6 stóp odległości pomiędzy ludźmi i stanowi
najważniejszą strategię minimalizowania rozprzestrzeniania się COVID-19 w naszych
społecznościach; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE konieczne i właściwe jest, aby stan Illinois niezwłocznie podjął środki w
celu promowania i zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony ludności całego stanu w
odpowiedzi na wybuch epidemii COVID-19; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Rozporządzenie Wykonawcze 2020-10 wymaga, aby obywatele stanu
Illinois pozostali w domach oprócz podejmowania niezbędnych działań, pełnienia
podstawowych funkcji państwowych oraz niezbędnej działalności gospodarczej i operacyjnej;
oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z Ustawą Regulacyjną i Podatkową dotyczącą konopi indyjskich ,
410 ILCS 705, oraz rozporządzeniami wykonawczymi, tytuł 8, sekcja 1300 Kodeksu
Administracyjnego stanu Illinois, kilka najbliższych terminów składania wniosków o wydanie
licencji wymaga składania ich osobiście; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE konieczne i właściwe jest, aby stan Illinois niezwłocznie podjął środki w
celu ochrony zdrowia publicznego w odpowiedzi na epidemię COVID-19;
NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu Illinois oraz
zgodnie z sekcjami 7(1) i 7(12) Ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, 20
ILCS 3305, niniejszym zarządzam, co następuje:
Sekcja 1. Określone w Ustawie Regulacyjnej i Podatkowej dotyczącej konopi indyjskich oraz
rozporządzeniach wykonawczych, terminy składania wniosków do dnia 16 marca 2020 r., które
wcześniej były zawieszone na mocy Rozporządzenia Wykonawczego 2020-03 i przedłużone do
dnia 30 marca 2020 r., zostają niniejszym zawieszone w następujący sposób:
a. Dnia 16 marca 2020 r. termin składania wniosków o licencję dla plantatorów, zgodnie z
tytułem 8, sekcja 1300.300 (b) Kodeksu Administracyjnego stanu Illinois, który został

przedłużony na mocy Rozporządzenia Wykonawczego 2020-03 do 30 marca 2020 r.,
zostaje przedłużony do 30 kwietnia 2020 r.;
b. Dnia 16 marca 2020 r. termin składania wniosków o licencję na używanie konopi
indyjskich zgodnie z sekcją 35-5(b) Ustawy Regulacyjnej i Podatkowej dotyczącej
konopi indyjskich, 410 ILCS 705/35-5(b) i tytuł 8, sekcja 1300.400(b) Kodeksu
Administracyjnego stanu Illinois, który został przedłużony na mocy Rozporządzenia
Wykonawczego 2020-03 do 30 marca 2020 r., zostaje przedłużony do 30 kwietnia 2020
r.; oraz
c. Dnia 16 marca 2020 r. termin składania wniosków o licencję przewoźnika zgodnie z
sekcją 40-5(b) Ustawy Regulacyjnej i Podatkowej dotyczącej konopi indyjskich, 40 ILCS
705/40-5(b) i tytuł 8, sekcja 1300.510(b)(1)(A) Kodeksu Administracyjnego stanu
Illinois, który został przedłużony na mocy rozporządzenia wykonawczego 2020-03 do 30
marca 2020 r., zostaje przedłużony do 30 kwietnia 2020 r.
Niniejsze Rozporządzenie Wykonawcze zastępuje Sekcję 1 Rozporządzenia Wykonawczego
2020-03 i prawnie przedłuża wyżej wymienione terminy do 7 kwietnia 2020 r., będącego
ostatnim dniem obowiązującej Gubernatorskiej Proklamacji Klęski. Po wydaniu nowej 30dniowej Gubernatorskiej Proklamacji Klęski, wyżej wymienione terminy zostaną prawnie
przedłużone do 30 kwietnia 2020 r. na mocy nowego Rozporządzenia Wykonawczego.
Sekcja 2. Departament Rolnictwa stanu Illinois jest ponadto zobowiązany do przyjmowania
wszystkich wniosków o licencję na prowadzenie działalności produkcyjnej, użytkowej i
transportowej od 30 kwietnia 2020 r. lub przed tą datą, za pośrednictwem listów poleconych
wysyłanych za pomocą poczty USA na adres:
Illinois Department of Agriculture
c/o Bureau of Medicinal Plants
P.O. Box 19281
Springfield, IL 62794-9281
Niniejsze Rozporządzenie Wykonawcze zastępuje sekcję 3 Rozporządzenia Wykonawczego
2020-03.
Sekcja 3. 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 postanowienia lub
zastosowanie niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego, które może zostać wprowadzone w
życie bez nieważnego postanowienia lub zastosowania. Aby osiągnąć ten cel, przepisy
niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego uznaje się za rozdzielne.
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JB Pritzker, gubernator

Wydano przez gubernatora 28 marca 2020 r.
Złożone przez Sekretarza Stanu 28 marca 2020 r.

