
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 grudnia 2020 r.              Dekret 2020-74 
 

DEKRET 2020-74 
(DEKRET NR 70 DOTYCZĄCY COVID-19)  

 
ZWAŻYWSZY, ŻE na początku marca 2020 r. stan Illinois stanął w obliczu pandemii, która 
spowodowała nadzwyczajną chorobę i utratę życia, prowadząc do zakażenia ponad 830 tysięcy 
osób, a także utarty życia przez ponad 14 tysięcy mieszkańców, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w miarę jak stan Illinois reaguje na klęskę żywiołową w dziedzinie zdrowia 
publicznego spowodowaną chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19), nową, ciężką, ostro 
przebiegającą chorobą układu oddechowego, która rozprzestrzenia się szybko drogą kropelkową i 
na którą nadal nie wynaleziono leku ani szczepionki, obciążenie dla mieszkańców, personelu 
medycznego, służb ratowniczych i rządu w całym stanie jest bezprecedensowe, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE przez cały czas, ale zwłaszcza podczas zagrożenia zdrowia publicznego, 
ochrona zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców stanu Illinois należą do najważniejszych funkcji 
rządu stanowego, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE badania i wytyczne w zakresie zdrowia publicznego w coraz większym 
stopniu wskazują na zasadność noszenia maseczek płóciennych w miejscach publicznych, w 
których trudno jest utrzymać dystans społeczny, i wskazują, że ryzyko przenoszenia wirusa na 
zewnątrz jest mniejsze niż ryzyko przenoszenia w pomieszczeniach zamkniętych, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE wytyczne w zakresie zdrowia publicznego wskazują, że ograniczanie do 
minimum fizycznych interakcji między osobami, które nie mieszkają w tym samym 
gospodarstwie domowym, ma kluczowe znaczenie dla spowolnienia rozprzestrzeniania się 
COVID-19, oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 rozprzestrzeniał się w Illinois, podczas gdy wydawane były 
Gubernatorskie ogłoszenia o stanie klęski żywiołowej (Gubernatorial Disaster Proclamations), 
okoliczności odpowiedzialne za tę klęskę zmieniły się i nadal się zmieniają, zdecydowanie 
utrudniając definitywne przewidywania przebiegu epidemii w ciągu nadchodzących miesięcy, 
oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE oprócz tego, że wirus COVID-19 spowodował śmierć ponad 14 tysięcy 
mieszkańców stanu Illinois i ciężko odbił się na zdrowiu fizycznym kolejnych dziesiątek tysięcy 
osób, spowodował również znaczne straty ekonomiczne i nadal zagraża dobrobytowi 
finansowemu znacznej liczby osób i przedsiębiorstw w całym kraju i w całym stanie, oraz 
 



ZWAŻYWSZY, ŻE wiele organów władzy wykonawczej na terytorium stanu skoncentrowało 
swoje ograniczone zasoby na trwającej walce z pandemią COVID-19, oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE pandemia COVID-19 wymaga od Departamentu Rolnictwa Stanu Illinois 
(IDOA) podjęcia kroków mających na celu przeciwdziałanie oddziaływaniu pandemii na łańcuch 
dostaw żywności na terytorium stanu w drodze czynności regulacyjnych i nadzorczych 
dotyczących zakładów przetwórstwa mięsnego i zakładów drobiarskich oraz zakładów hodowli 
zwierząt, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE zakłócenia spowodowane przez pandemię COVID-19 na rynku żywego 
inwentarza wymagają od IDOA skoncentrowania swoich zasobów na współpracy z 
właścicielami żywego inwentarza i producentami w celu przeciwdziałania obawom związanym z 
bezpieczną i przyjazną dla środowiska utylizacją zwierząt w drodze czynności nadzorczych i 
regulacyjnych ujętych w Ustawie o utylizacji martwych zwierząt, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE IDOA zajmuje się regulowaniem i badaniem wielu innych branż, które 
zostały bezpośrednio dotknięte pandemią COVID-19, w tym między innymi zastosowania 
pestycydów, schronisk dla zwierząt oraz stacji paliw, a dalsze, właściwe regulowanie 
działalności tych branż wymaga poświęcenia przez IDOA dodatkowego czasu i zaangażowania 
dodatkowych zasobów przeznaczonych na tworzenie nowych procedur przeprowadzania 
zdalnych badań i szkoleń, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE negatywne oddziaływanie pandemii COVID-19 na branże regulowane 
przez IDOA wymaga od IDOA poświęcania dodatkowego czasu i zaangażowania dodatkowych 
zasobów na potrzeby organizacji Programu Program dotacji z tytułu zakłóceń w działalności 
(BIG) oraz jego wdrożenia zgodnie z harmonogramem, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE 11 grudnia 2020 r., biorąc pod uwagę spodziewane dalsze rozprzestrzenianie 
się COVID-19 oraz bieżące skutki zdrowotne i ekonomiczne, które będą odczuwalne w 
nadchodzącym miesiącu przez ludzi w całym stanie, ogłosiłem, że wszystkie hrabstwa stanu 
Illinois stanowią obszar klęski żywiołowej, oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w odpowiedzi na zagrożenie epidemiczne i zagrożenie dla zdrowia 
publicznego, opisane powyżej, uważam, że konieczne jest ponowne wydanie Dekretów 2020-03, 
2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 
2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30, 
2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-40, 2020-41, 2020-42, 2020-45, 2020-47, 2020-50, 2020-53, 
2020-56, 2020-57, 2020-60, 2020-61, 2020-62, 2020-63, 2020-64, 2020-65, 2020-66, 2020-67, 
2020-68, 2020-69, 2020-70, 2020-72 i 2020-73 oraz niniejszym wprowadzam klauzule 
rozpoczynające się od ZWAŻYWSZY, ŻE zawarte w tych Dekretach,  
 
NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu Illinois, zgodnie z 
Konstytucją stanu Illinois oraz artykułami 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9) i 7(12) ustawy o Agencji 
Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois (Illinois Emergency Management Agency Act), 20 
ILCS 3305, oraz zgodnie z uprawnieniami zawartymi w przepisach dotyczących zdrowia 
publicznego, zarządzam, co następuje, ze skutkiem od dnia 11 listopada 2020 r.: 
 
Część 1: Kontynuacja Dekretów. 
 
Dekrety 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-16, 
2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 
2020-29, 2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-40, 2020-41, 2020-42, 2020-45, 2020-47, 
2020-50, 2020-53, 2020-56, 2020-57, 2020-60, 2020-61, 2020-62, 2020-63, 2020-64, 2020-65, 
2020-66, 2020-67, 2020-68, 2020-69, 2020-70, 2020-72 i 2020-73 zostają niniejszym ponownie 
wydane w następujący sposób: 
 

Dekret 2020-04 (Zamknięcie James R. Thompson Center, uchylenie wymogu 
zwolnienia lekarskiego dla pracowników państwowych): 
 
Art. 2 i 3 Dekretu 2020-04 zostają ponownie wydane w całości, a ich obowiązywanie 
zostaje przedłużone do 9 stycznia 2021 r. Żadne z postanowień art. 2 nie wyłącza 
uprawnienia Departamentu Usług Centralnego Zarządzania (Department of Central 



Management Services) do określenia konkretnych punktów wejść i wyjść oraz 
kontrolowania przepływu ruchu pracowników, członków społeczeństwa załatwiających 
sprawy stanowe i członków społeczeństwa wspierających przedsiębiorstwa i strefę 
gastronomiczną w James R. Thompson Center. 

 
Dekret 2020-07 (Wymogi dotyczące spotkań osobistych): 
 
Art. 6 Dekretu 2020-07, zmienionego przez Dekret 2020-33 i Dekret 2020-44, zostaje 
ponownie wydany, a jego obowiązywanie zostaje przedłużone do 9 stycznia 2021 r.  

 
Dekret 2020-08 (Działalność Sekretarza Stanu): 
 
Art. 3, 4 i 5 Dekretu 2020-08, zmienionego przez Dekret 2020-39 i Dekret 2020-44, 
zostają ponownie wydane, a ich obowiązywanie zostaje przedłużone do 9 stycznia 2021 
r. 
 
Dekret 2020-08 zostaje zmieniony i poprawiony w następujący sposób:  
 
Artykuł 6.  Postanowienia Kodeksu Drogowego stanu Illinois (Illinois Vehicle Code), 
625 ILCS 5, dotyczące wygaśnięcia rejestracji i licencji związanych z pojazdami zostają 
zawieszone w następujący sposób: (1) wszystkie rejestracje pojazdów, które wygasają w 
listopadzie 2020 r. lub grudniu 2020 r. ulegają przedłużeniu, oraz (2) wszelkie licencje 
wydane na mocy Rozdziału 3, art. IX, Agencje przekazów pieniężnych oraz Rozdziału 5, 
Dealerzy, przewoźnicy, złomowiska i zakłady odbudowy, które wygasają dnia 31 grudnia 
2020 r. zostają przedłużone, jeżeli wniosek o przedłużenie licencji wpłynie do Biura 
Sekretarza Stanu do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 
Dekret 2020-09 (Telemedycyna): 
 
Dekret 2020-09, zmieniony Dekretem 2020-52, zostaje ponownie wydany w całości, a 
jego obowiązywanie zostaje przedłużone do 9 stycznia 2021 r.  

 
Dekret 2020-11 (Okres powiadomienia Departamentu Więziennictwa Stanu 
Illinois): 
 
Artykuł 4 Dekretu 2020-11 zostaje ponownie wydany, a jego obwiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r.  

 
Dekret 2020-12 (Sprawdzenie przeszłości pracownika służby zdrowia, okres 
powiadomienia Departamentu Sprawiedliwości dla Nieletnich Stanu Illinois): 
 
Art. 1 i 3 Dekretu 2020-12 zostają ponownie wydane w całości, a ich obowiązywanie 
zostaje przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
Dekret 2020-15 (Zawieszenie przepisów kodeksu szkolnego stanu Illinois): 
 
Art. 5, 6, 7, 8 i 9 Dekretu 2020-15 zostają ponownie wydane w całości, a ich 
obowiązywanie zostaje przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
Dekret 2020-16 (Zawieszenie wymogu prowadzenia szkolenia stacjonarnego dla 
służb bezpieczeństwa): 
 
Artykuł 2 Dekretu 2020-16 zostaje ponownie wydany, a jego obwiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
Dekrety 2020-03 oraz 2020-17 (Terminy i wnioski dotyczące konopi indyjskich): 
 
Dekrety 2020-03 i 2020-17, zmienione Dekretem 2020-18, zostają ponownie wydane i 
pozostają w mocy zgodnie z Dekretem 2020-18.   
 
 
 



Dekret 2020-20 (Wymogi dotyczące pomocy publicznej):  
 
Dekret 2020-20 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
Dekret 2020-21(Przymusowe urlopy Departamentu Więziennictwa Stanu Illinois): 
 
Dekret 2020-21 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
Dekret 2020-22 (Objęcie opieką instytucjonalną na mocy ustawy o opiece nad 
dziećmi z 1969 r., składanie odcisków palców na mocy ustawy o sprawdzaniu 
przeszłości pracownika służby zdrowia): 
 
Art. 4, 5 oraz klauzula zastrzegająca Dekretu 2020-22 zostają ponownie wydane, a ich 
obowiązywanie zostaje przedłużone do dnia 9 stycznia 2021 r. 
 
Dekret 2020-23 (Działania Departamentu Finansów i Regulacji Zawodowej Stanu 
Illinois na rzecz licencjonowanych specjalistów zaangażowanych w reagowanie na 
katastrofy):  
 
Dekret 2020-23 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
Dekret 2020-24 (Program medycyny sądowej Departamentu Spraw Społecznych 
Stanu Illinois, dochodzenia prowadzone przez pracowników Departamentu Spraw 
Społecznych Stanu Illinois):  
 
Dekret 2020-24 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
Dekret 2020-25 (Zabezpieczenia i potrącenia z wynagrodzeń): 
 
Dekret 2020-25, zmieniony Dekretem 2020-55, zostaje ponownie wydany w całości, a 
jego obowiązywanie zostaje przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 

 
Dekret 2020-26 (Liczba miejsc w szpitalach):  
 
Choć niektóre artykuły Dekretu 2020-26 zostały uprzednio uchylone, Dekret 2020-26 
zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje przedłużone do 9 
stycznia 2021 r.  
 
Dekret 2020-27 (Pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 w zwłokach): 
 
Dekret 2020-27 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
Dekret 2020-28 (Certyfikacje radiografii przemysłowej):   
 
Dekret 2020-28, zmieniony Dekretem 2020-55, zostaje ponownie wydany w całości, a 
jego obowiązywanie zostaje przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 

 
Dekret 2020-29 (Edukacja osobista lub egzaminy na licencje zawodowego 
ubezpieczyciela): 
 
Dekret 2020-29 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
 
 
 



Dekret 2020-30 (Wygasłe konsularne dokumenty identyfikacyjne, elektroniczne 
zgłoszenia do Komisji ds. Praw Człowieka stanu Illinois (Illinois Human Rights 
Commission)): 
 
Art. 1, 4, 5 i 6 Dekretu 2020-30 zostają ponownie wydane w całości, a ich 
obowiązywanie zostaje przedłużone do 9 stycznia 2021 r.  

 
Dekret 2020-34 (Wymogi dotyczące konopi indyjskich):  
 
Dekret 2020-34 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 

 
Dekret 2020-35 (Działania regulacyjne Departamentu Zdrowia Publicznego stanu 
Illinois):  
 
Art. 14, 15, 16 i 17 Dekretu 2020-35 zostają ponownie wydane w całości, a ich 
obowiązywanie zostaje przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
Dekret 2020-36 (Zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego):  
 
Dekret 2020-36 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
Dekret 2020-40 (Prawo pracy dla osób nieletnich): 
 
Art. 2 i 4 Dekretu 2020-40 zostają ponownie wydane w całości, a ich obowiązywanie 
zostaje przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 

 
Dekret 2020-41 (Zakłady bukmacherskie): 
 
Dekret 2020-41 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
Dekret 2020-42 (Targi stanowe): 
 
Dekret 2020-42 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje  
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 

 
Dekret 2020-45 (Zezwolenia dot. konopi indyjskich): 
 
Dekret 2020-45 zostaje ponownie wydany w całości i pozostaje w mocy zgodnie z treścią 
Dekretu 2020-45.  
 
Dekret 2020-47 (Nauczanie indywidualne w placówkach programu preK-12):  
 
Dekret 2020-47 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r.  
 
Dekret 2020-50 (Wznowienie przeniesień z zakładów karnych w hrabstwach do 
Departamentu Więziennictwa stanu Illinois):  
 
Dekret 2020-50 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r.  
 
Dekret 2020-53 (Łagodzenie skutków dla regionu nr 7):  
 
Dekret 2020-53 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r.  
 
 
 
 



Dekret 2020-56 (Łagodzenie skutków dla regionu nr 1):  
 
Dekret 2020-56 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r.  
 
Dekret 2020-57 (Karty identyfikacyjne dotyczące konopi indyjskich):  
 
Dekret 2020-57 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r.  
 
Dekret 2020-60 (Łagodzenie skutków dla regionu nr 5): 
 
Dekret 2020-60 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
Dekret 2020-61 (Łagodzenie skutków dla regionów nr 7 i 8): 
 
Dekret 2020-61 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
Dekret 2020-62 (Łagodzenie skutków dla regionu nr 1 poziom 2): 
 
Dekret 2020-62 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
Dekret 2020-63 (Łagodzenie skutków dla regionów nr 4 i 10): 
 
Dekret 2020-63 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
Dekret 2020-64 (Łagodzenie skutków dla regionu nr 11):  
 
Dekret 2020-64 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
Dekret 2020-65 (Łagodzenie skutków dla regionu nr 9):  
 
Dekret 2020-65 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
Dekret 2020-66 (Łagodzenie skutków dla regionu nr 3):  
 
Dekret 2020-66 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
Dekret 2020-67 (Łagodzenie skutków dla regionu nr 6):  
 
Dekret 2020-67 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
Dekret 2020-68 (Odnowienie kart identyfikacyjnych na podstawie rejestru 
hodowców konopi indyjskich):  
 
Dekret 2020-68 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
Dekret 2020-69 (Łagodzenie skutków dla regionu nr 2):  
 
Dekret 2020-69 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
 



Dekret 2020-70 (Łagodzenie skutków dla regionów nr 5, 7 i 8 – poziom 2): 
 
Dekret 2020-70 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 
 
Dekret 2020-72 (Moratorium na eksmisje z lokali mieszkalnych): 
 
Dekret 2020-72, z uwzględnieniem poniższych zmian i poprawek, zostaje ponownie 
wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje przedłużone do 9 stycznia 2021 r.  
 
Artykuł 1. Do celów niniejszego Dekretu następujące terminy są zdefiniowane w sposób 
opisany poniżej:  

(a) „Osoba objęta ochroną” oznacza każdego najemcę, dzierżawcę, podnajemcę lub 
mieszkańca nieruchomości mieszkalnej, który dostarczy właścicielowi 
nieruchomości mieszkalnej lub innej osobie lub podmiotowi posiadającemu 
prawo do prowadzenia działań związanych z eksmisją lub posiadaniem 
oświadczenie złożone pod groźbą kary za składanie fałszywych oświadczeń, 
wskazujące na to, że:  

1. osoba fizyczna (i) spodziewa się osiągnąć nie więcej niż 99 000 USD 
przychodu za rok kalendarzowy 2020 (lub nie więcej niż 198 000 USD w 
przypadku składania zeznania podatkowego wspólnie z małżonkiem), (ii) 
w 2019 r. nie była zobowiązana do zgłoszenia żadnego dochodu do  
Urzędu Skarbowego w USA, lub (iii) otrzymała Wsparcie z tytułu 
skutków gospodarczych zgodnie z art. 2001 ustawy CARES,  

2. osoba fizyczna nie jest w stanie opłacić pełnego czynszu lub płatności za 
mieszkanie ze względu na trudności związane z pandemią COVID-19, w 
tym m.in. na znaczną utratę dochodu, utratę godzin pracy lub 
wynagrodzenia lub wzrost wydatków bieżących bezpośrednio związanych 
z pandemią COVID-19,   

3. osoba fizyczna dokłada wszelkich starań, aby terminowo dokonywać 
częściowych płatności, które są tak bliskie pełnej płatności, jak tylko 
pozwala na to sytuacja, w jakiej znajduje się dana osoba, z 
uwzględnieniem innych kosztów nieuznaniowych, oraz 

4. eksmisja prawdopodobnie spowodowałaby, że dana osoba stałaby się 
bezdomna lub zmusiłaby ją do wprowadzenia się i zamieszkiwania w 
zagęszczeniu w mieszkaniu wynajmowanym wspólnie z innymi osobami, 
ponieważ nie posiada ona innych dostępnych lokali mieszkalnych. 

(b) „Oświadczenie” oznacza formularz oświadczenia udostępniony przez Urząd ds. 
rozwoju budownictwa mieszkaniowego stanu Illinois (Illinois Housing 
Development Authority), lub podobne oświadczenie złożone pod groźbą kary za 
składanie fałszywych oświadczeń, które najemcy, podnajemcy lub mieszkańcy 
nieruchomości mieszkalnych objęci niniejszym Dekretem mogą wykorzystywać 
do powoływania się na ochronę w ramach tego Dekretu. Każdy wynajmujący, 
właściciel lokalu mieszkalnego lub inna osoba lub podmiot uprawniony do 
wszczęcia postępowania o eksmisję musi co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem 
postępowania o eksmisję dostarczyć każdemu najemcy, podnajemcy i 
mieszkańcowi wyżej określone oświadczenie, w tym między innymi co najmniej 
5 dni przed wystawieniem zawiadomienia o rozwiązaniu umowy najmu. 
Doręczenie oświadczenia musi spełniać wymogi określone w art. 735 ILCS 5/9-
211.  

(c) „Koszty nieuznaniowe” obejmują między innymi żywność, media, dostęp do 
telefonu i Internetu, materiały szkolne, ciepłe ubrania, wydatki medyczne, 
wydatki na opiekę nad dziećmi oraz koszty transportu, w tym płatności za 
samochód i ubezpieczenie. 

 
Artykuł 7. Osoba lub podmiot nie może rozpocząć eksmisji zgodnie z lub w na mocy art. 
735 ILCS 5/9-101 i następnych przeciwko lokatorowi, który nie zalega z czynszem, 
chyba lokator ten stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa innych 



lokatorów lub bezpośrednie i poważne zagrożenie dla nieruchomości. Od lokatorów 
objętych postanowieniami niniejszego artykułu nie wymaga się złożenia Oświadczenia. 
 
Dekret 2020-73 (Łagodzenie skutków poziom 3): 
 
Dekret 2020-73 zostaje ponownie wydany w całości, a jego obowiązywanie zostaje 
przedłużone do 9 stycznia 2021 r. 

 
Część 2: Klauzula ochronna. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Dekretu 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 Dekretu, które może zostać wprowadzone w życie bez nieważnego 
postanowienia lub zastosowania. Aby osiągnąć ten cel, przepisy niniejszego Dekretu uznaje się 
za rozdzielne. 

 
 
        ___________________ 
          JB Pritzker, Gubernator 
 
 
 
Wydane przez Gubernatora dnia 11 listopada 2020 r. 
Złożone przez Sekretarza Stanu dnia 11 listopada 2020 r. 
 
 
 


