
ANEKS Nr 1

do Porozumienia nr 523/TW/2002 z dnia 16.05.2002roku o współpracy 
w zakresie realizacji programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie śląskim 

zawarty w dniu 1.06.2004 roku pomiędzy:

Województwem Śląskim reprezentowanym przez:

- Pana Jana Grelę – Wicemarszałka Województwa
	Pana Jerzego Motłocha – Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
	zwanym w dalszej części aneksu„ Województwem” i


Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej  

reprezentowanym przez:

	Pana Prof.dr hab. Edwarda Gacka – Dyrektora Ośrodka


	Pana Norberta Styrca – Dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach, 


wiodącej w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie, 

zwanym w dalszej części aneksu „Centralnym Ośrodkiem”.


§ 1.


Porozumienia przyjmuje brzmienie:

Porozumienie o współpracy zawiera się na podstawie:

- art. 25 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku o nasiennictwie (Dz.U. Nr 137 z 2003 r. poz. 1299),

- art. 14 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998roku (t.j.Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz.1590),

	uchwały Nr I/32/1/01 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 marca 2001 roku w sprawiekreowaniawarunkównarzeczpoprawy jakości produktówrolno -spożywczych.





§ 2.

 § 2.3 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

Zasadniczym celem PDO jest ustalenie tzw. ListyZalecanychOdmian, zwanej

dalej LZO, stanowiącej obiektywną informację o najbardziejprzydatnych 
 
gospodarczo i polecanych do uprawy w województwie odmianachroślinuprawnych.


§ 3.
1.Strony Porozumieniapostanawiają, że tworzenie LZO na terenie województwa będzie się odbywać zgodnie z zasadami i według procedur zatwierdzonych przez KrajowyZespół KoordynacyjnyPDO, wyszczególnionych w załączniku do niniejszego aneksu. 

2. LZO zostanie ustalona przez Dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian 
w Pawłowicach, wiodącej w zakresie PDO w województwie, po uprzednim zasięgnięciu opinii członków Zespołu Wojewódzkiego PDO. 



§ 4.

LZO będą tworzone w województwie z chwilą podpisania aneksu do porozumienia 
 o współpracy uwzględniającego zasady i tryb tworzenia LZO.



§ 5.

Pozostałe ustalenia porozumienia o współpracy pozostają bez zmian.


§ 6.

Aneks do porozumienia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po

dwa dla każdej ze stron.
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