
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 kwietnia 2020 r.      Rozporządzenie Wykonawcze 2020-30  

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19 
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 28) 

 
ZWAŻYWSZY, ŻE koronawirus 2019 (COVID-19) jest nową ciężką chorobą układu 
oddechowego, która może rozprzestrzeniać się wśród ludzi poprzez drogi oddechowe i ma 
objawy podobne do grypy, oraz 

 
ZWAŻYWSZY, ŻE ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois, w dniu 9, marca 2020 r. 
ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois jako obszar klęski żywiołowej (Pierwsze 
Gubernatorskie Ogłoszenie Stanu Klęski Żywiołowej) w odpowiedzi na wybuch epidemii 
COVID-19; oraz 

 
ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 1 kwietnia 2020 r. ponownie ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu 
Illinois obszarem klęski żywiołowej (Drugie Gubernatorskie Ogłoszenie Stanu Klęski 
Żywiołowej, które wraz z Pierwszym Gubernatorskim Ogłoszeniem Stanu Klęski Żywiołowej 
tworzą Gubernatorskie Ogłoszenia Stanu Klęski Żywiołowej) w odpowiedzi na gwałtowny 
rozwój epidemii COVID-19; oraz 

 
ZWAŻYWSZY, ŻE w krótkim okresie COVID-19 szybko rozprzestrzeniła się w całym stanie 
Illinois, co wymagało zaktualizowanych i bardziej rygorystycznych wytycznych ze strony 
federalnych, stanowych i lokalnych urzędników ds. zdrowia publicznego; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE liczba przypadków COVID-19 w stanie Illinois wzrosła wykładniczo i w 
większej liczbie miejsc w stanie Illinois, co prowadzi do coraz większej liczby zgonów; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE dnia 20 marca 2020 roku wydałem Rozporządzenie Wykonawcze 2020-10, 
w którym nakazałem wszystkim osobom mieszkającym obecnie w stanie Illinois pozostać w 
domu lub w miejscu zamieszkania, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w Rozporządzeniu 
Wykonawczym; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w Rozporządzeniu Wykonawczym 2020-10, nakazałem wszystkim firmom 
i działalnościom na terenie stanu, z wyjątkiem niezbędnej działalności gospodarczej i minimalnej 
działalności podstawowej określonych w Rozporządzeniu Wykonawczym, zaprzestać wszelkich 
działań na terenie stanu, z wyjątkiem minimalnej podstawowej działalności, zdefiniowanej w 
Rozporządzeniu Wykonawczym; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE Rozporządzenie Wykonawcze 2020-18 przedłużyło okres obowiązywania 
Rozporządzenia Wykonawczego 2020-10 w całości na czas trwania Gubernatorskich Ogłoszeń 
Stanu Klęski Żywiołowej, które obecnie zostały przedłużone do 30 kwietnia 2020 r.; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 wywarł znaczący wpływ na gospodarkę, w tym na utratę 
dochodów i wynagrodzeń, co grozi osłabieniem bezpieczeństwa finansowego wielu 
mieszkańców Illinois; oraz  



 
ZWAŻYWSZY, ŻE chociaż rozporządzenie wykonawcze 2020-10 zabrania organom ścigania 
egzekwowania nakazów eksmisji w przypadku nieruchomości mieszkalnych, trwający stan 
wyjątkowy dotyczący zdrowia publicznego wymaga dalszych działań, aby zapobiec wszczęciu 
postępowania o eksmisję mieszkaniową; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE eksmisje mieszkaniowe są sprzeczne z interesem ochrony zdrowia 
publicznego poprzez zapewnienie, że jednostki pozostaną w swoich domach podczas tej nagłej 
sytuacji zdrowotnej; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE zabezpieczenia dla najemców nieruchomości niemieszkalnych są 
konieczne, aby zapewnić, że kluczowe firmy i podmioty, zgodnie z rozporządzeniem 
wykonawczym 2020-10, będą w stanie nadal dostarczać niezbędne towary i usługi, a inne firmy 
będą w stanie spełnić uprzednio wymagane warunki i ograniczenia; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE eksmisje mieszkaniowe i niemieszkaniowe reguluje artykuł IX Kodeksu 
Postępowania Cywilnego Illinois, 735 ILCS 5/9-101 i nast .; oraz   
 
ZWAŻYWSZY, ŻE ustawa o dokumencie tożsamości urzędu konsularnego, 5 ILCS 230/1 i 
nast., stanowi, że każda agencja państwowa i urzędnik oraz jednostka samorządu terytorialnego, 
które wymagają od obywateli przedstawienia dowodu tożsamości, akceptują konsularny 
dokument tożsamości jako ważne potwierdzenie tożsamości osoby ; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE konsularne dokumenty tożsamości to oficjalne karty identyfikacyjne 
wydawane przez zagraniczny rząd za pośrednictwem jego urzędów konsularnych w celu 
identyfikacji obcokrajowca, który mieszka poza tym krajem; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 wiele urzędów 
konsularnych w stanie Illinois zawiesiło lub ograniczyło niektóre usługi, w tym wydawanie i 
odnawianie konsularnych dokumentów identyfikacyjnych;  

 
NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu Illinois oraz 
zgodnie z sekcjami 7(1), 7(2), 7(8), 7(10) i 7(12) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego 
stanu Illinois, 20 ILCS 3305, z dniem 23 kwietnia 2020 i na pozostały czas trwania 
Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej zarządzam, co następuje: 
 
Sekcja 1. Definicje. W rozumieniu niniejszego zarządzenia termin „Agencja Państwowa” 
oznacza każde biuro, departament, agencję, zarząd, komisję lub organ oddziału wykonawczego 
stanu Illinois podlegającego jurysdykcji gubernatora. 
 
Sekcja 2. Osoba lub podmiot nie może wszcząć postępowania w sprawie eksmisji mieszkaniowej 
zgodnie z lub wynikającego z 735 ILCS 5/9-101 i nast., chyba że najemca stwarza bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa innych najemców, stwarza bezpośrednie i poważne 
ryzyko dla nieruchomości lub narusza obowiązujące przepisy budowlane, rozporządzenia 
zdrowotne lub podobne przepisy. Żadne z postanowień niniejszego rozporządzenia 
wykonawczego nie może być interpretowane jako zwolnienie jakiejkolwiek osoby z obowiązku 
zapłaty czynszu lub wywiązania się z jakiegokolwiek innego zobowiązania, które osoba ta może 
mieć na podstawie umowy najmu lub najmu. Niniejsze zarządzenie wykonawcze nie zastępuje 
żadnego postanowienia jakiegokolwiek wcześniejszego zarządzenia wykonawczego.  
 
Sekcja 3. Wszyscy funkcjonariusze organów ścigania stanu, hrabstwa i lokalni, pełniący 
obowiązki na terenie stanu Illinois, powinni zaprzestać wykonywania nakazów eksmisji z lokali 
niemieszkalnych, chyba że stwierdzono, że najemca stwarza bezpośrednie zagrożenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa innych lokatorów, bezpośrednie i poważne zagrożenie dla mienia lub 
narusza obowiązujące przepisy budowlane, rozporządzenia zdrowotne lub podobne przepisy. 
Żadne z postanowień niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego nie może być interpretowane 
jako zwolnienie jakiejkolwiek osoby lub podmiotu z obowiązku zapłaty czynszu lub wywiązania 
się z jakiegokolwiek innego zobowiązania, które osoba fizyczna lub podmiot może mieć na 
mocy umowy najmu lub dzierżawy. Dalsze zapotrzebowanie na tę dyrektywę zostanie ocenione 
po wydaniu każdego nowego Gubernatorskiego Ogłoszenia Stanu Klęski Żywiołowej  
 



Sekcja 4. Każda Agencja Państwowa, która wymaga od członków społeczeństwa przedstawienia 
dowodu tożsamości zgodnie z ustawą, nakazem, regułą lub rozporządzeniem, powinna 
akceptować konsularny dokument identyfikacyjny wydany zgodnie z ustawą o dokumencie 
tożsamości urzędu konsularnego, 5 ILCS 230/1 i nast., jako ważny dokument tożsamości osoby, 
w tym konsularny dokument identyfikacyjny, który wygasł w dniu pierwszego gubernatorskiego 
ogłoszenia o klęskach żywiołowych lub później.   
 
Sekcja 5. Przepis tytułu 56, sekcja 5300.30 Kodeksu Administracyjnego stanu Illinois, 
ustanawiający zasady proceduralne dla Komisji Praw Człowieka stanu Illinois i wymagający, 
aby wnioski, nakazy, zawiadomienia i inne pisma były doręczane osobiście lub pocztą 
pierwszorzędną, jest zawieszony. W czasie obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu 
Klęski Żywiołowej doręczanie pism procesowych zgodnie z sekcją 5300.30 jest dozwolone 
osobiście, pocztą pierwszorzędną lub pocztą elektroniczną.     
 
Sekcja 6. 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 Dekretu uznaje się za rozdzielne. 
 
 
 
       _____________________________ 
        JB Pritzker 
 
Wydane przez Gubernatora dnia 23 kwietnia 2020 r. 
Złożone przez Sekretarza Stanu dnia 23 kwietnia 2020 r. 


