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1. OSP publikuje plan remontów zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne - art. 16, ust. 17 (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, z późn. zm.). 

2. W związku z powyższym w niniejszym dokumencie przedstawiono zadania zaplanowane  

do realizacji w latach 2022 - 2026, podlegające corocznej aktualizacji z uwzględnieniem 

procesów inwestycyjnych oraz wieloletnich planów Spółki. 

3. Zadania remontowe zaplanowane do realizacji w latach 2022 - 2026 zostały zagregowane  

w podziale na obiekty liniowe oraz stacyjne i zaprezentowane w formie tabelarycznej poniżej. 
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` 

Zadania remontowe zaplanowane do realizacji na obiektach liniowych 
 

L.p. Obiekt Planowany zakres prac 

1 PSE-1-ADA2-PAB2 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne 

fundamentów. 

2 PSE-1-PAT2-PDE2 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne 

fundamentów. 

3 PSE-2-MKR2-ZAM2 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne 

fundamentów, montaż zabezpieczeń przeciw kradzieżowych, wymiana i uzupełnienie oznakowania. 

4 
PSE-3-BYC2-LB04 
PSE-3-BYC2-LB05 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne 

fundamentów, naprawa uziemień. 

5 
PSE-4-LES2-PLE2 
PSE-4-LES2-POL2 
PSE-4-PLE2-POL2 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne 

fundamentów w technologii PPN. 

6 PSE-4-HAG4-MIK4 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne 

fundamentów, naprawa uziemień. 

7 PSE-2-ABR2-PUL2 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne 

fundamentów, montaż zabezpieczeń przeciw kradzieżowych, wymiana i uzupełnienie oznakowania. 

8 
PSE-3-BYC2-PRB2 
PSE-3-CZT2-PRB2 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne 

fundamentów, naprawa uziemień. 

9 PSE-4-GLN2-PLC2 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne 

fundamentów, wymiana oznakowania. 

10 PSE-4-GOR2-LSN2 Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów. 

11 PSE-4-MIK2-POL2 Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów. 

12 
PSE-4-KON2-PLE2 
PSE-4-KRM1-PLE1 
PSE-4-KRM4-PLE4 

Wymiana oznakowania przeszkodowego. 

13 PSE-4-GLN2-KRA2 Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów. 

14 PSE-5-BYD2-JAS2 Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów. 

15 
PSE-1-MIL4-MSK4 
PSE-1-MIL4-OLT4 
PSE-1-MSK4-OLT4 

Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów. 

16 PSE-2-STW2-ABR2 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne 

fundamentów, montaż zabezpieczeń przeciw kradzieżowych, wymiana i uzupełnienie oznakowania. 

17 PSE-3-BIR2-BYC2 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa fundamentów. 

18 PSE-3-BIR2-KOM2 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa fundamentów. 

19 PSE-3-BYC2-LB01 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa fundamentów. 

20 PSE-3-BYC2-LB02 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa fundamentów. 

21 PSE-4-CRN4-MIK4 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, wymiana łańcuchów izolatorów, naprawa i 

zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów, wymiana oznakowania, pomiar i naprawa uziemień. 

22 PSE-4-POL2-ZUK2 Wymiana łańcuchów izolatorów. 

23 PSE-2-ABR2-MKR2 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne 

fundamentów, montaż zabezpieczeń przeciw kradzieżowych, wymiana i uzupełnienie oznakowania. 

24 PSE-3-RPO1-WIE1 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa fundamentów. 

25 PSE-3-RYB1-RPO1 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa fundamentów. 

26 PSE-3-CZT2-MOS2 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne 

fundamentów, naprawa uziemień, odnowienie oznakowania. 
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L.p. Obiekt Planowany zakres prac 

27 PSE-4-BOG2-SWI2 
Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów, wymiana łańcuchów izolatorów, pomiar i 

ewentualna naprawa uziemień. 

28 PSE-4-CRN4-PAS4 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, wymiana łańcuchów izolatorów, naprawa i 

zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów, wymiana oznakowania, naprawa uziemień. 

29 PSE-1-PLO4-OLT4 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wsporczych w technologii PPN. 

30 PSE-2-CHM2-STW2 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne 

fundamentów, montaż zabezpieczeń przeciw kradzieżowych, wymiana i uzupełnienie oznakowania. 

31 
PSE-3-DBN4-ALB4 
PSE-3-DBN4-WIE4 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne 

fundamentów, naprawa uziemień. 

32 PSE-3-BYC2-LB06 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne 

fundamentów, naprawa uziemień, odnowienie oznakowania. 

33 PSE-3-BYC2-XHB2 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne 

fundamentów, naprawa uziemień, odnowienie oznakowania. 

34 PSE-3-KLA2-SKA2 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne 

fundamentów, naprawa uziemień, odnowienie oznakowania. 

35 PSE-3-SKA2-WAN2 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne 

fundamentów, naprawa uziemień, odnowienie oznakowania. 

36 PSE-3-LUA2-WAN2 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne 

fundamentów, naprawa uziemień, odnowienie oznakowania. 

37 PSE-4-CPC2-MIK2 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne 

fundamentów, wymiana oznakowania. 

38 PSE-4-LSN2-MIK2 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, wymiana oznakowania. 

39 PSE-4-MON2-PLC2 Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów. 
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Zadania remontowe zaplanowane do realizacji na obiektach stacyjnych 

L.p. Obiekt Planowany zakres prac 

1 PSE-1-MOR Wymiana układu ARST. 

2 PSE-2-MKR Remont rowu opaskowego oraz zbiornika odparowalno-chłonnego. 

3 PSE-2-KIE Remont budynku nastawni. 

4 PSE-2-PEL Remont dachu i obróbek blacharskich, remont sanitariatu budynku rozdzielni 15 kV. 

5 PSE-2-KRI 
Remont dachów: budynku nastawni, budynków potrzeb własnych oraz budynków pomocniczych 

(wiat p.poż). 

6 PSE-3-KAT Wymiana szafy HMI. 

7 PSE-3-JAM Remont instalacji oświetlenia stacji. 

8 PSE-3-LUA Wymiany szafy HMI. 

9 PSE-4-CZE Renowacja i zabezpieczenie fundamentów i konstrukcji wsporczych. 

10 PSE-4-MON Remont budynku pompowni ppoż.  

11 PSE-4-CPC Remont pomieszczenia akumulatorni nr 1 i nr 2 w budynku technologicznym. 

12 PSE-4-MIK Wymiana bram wjazdowych w budynku garażu na Melex. 

13 PSE-4-LSN Naprawa koron misy AT1, AT2, AT3. 

14 PSE-4-MIK Wymiana uszkodzonych podkładów kolejowych i podrozjezdnic. 

15 PSE-5-SDC Remont ujęcia wody. 

16 PSE-5-SDC Remont pompowni SUG. 

17 PSE-1-ROG Remont budynków. 

18 PSE-1-MSK Remont pomieszczeń w budynku nastawni. 

19 PSE-3-BIR Wymiana HMI. 

20 PSE-3-KLA Wymiana HMI. 

21 PSE-3-WRZ Wymiana kabla 110 kV AT4. 

22 PSE-3-BUJ Wymiana kabla SN GPZ Soła - rozdzielnia SN. 

23 PSE-3-ANI Remont oświetlenia wewnętrznego. 

24 PSE-4-MIK Wymiana automatyki SZR rozdzielnicy i agregatu. 

25 PSE-4-OSR Remont budynków nastawni oraz agregatu prądotwórczego. 

26 PSE-5-OLM Remont budynku agregatu prądotwórczego, budynku nastawni, budynku potrzeb własnych. 

27 PSE-1-ZGI 
Remont kanałów kablowych, zabezpieczenie antykorozyjne szafek kablowych, zabezpieczenie 
antykorozyjne fundamentów. 

28 PSE-3-KOM Remont oświetlenia wewnętrznego. 

29 PSE-4-MIK 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, renowacja fundamentów rozdz. 110 kV oraz 

220 kV. 

30 PSE-4-PLE 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, renowacja fundamentów rozdz. 220 kV oraz 

bramki liniowe i fundamenty rozdz. 110 kV. 

31 PSE-4-GLN Remont drogi wewnętrznej. 

32 PSE-5-GRU Remont budynku pomocniczego pompowni i hydroforni. 

33 PSE-5-GRU Remont stanowiska AT2. 

34 PSE-2-KIE Remont dróg wewnętrznych. 

35 PSE-2-RAD Remont elewacji budynku technologicznego. 
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L.p. Obiekt Planowany zakres prac 

36 PSE-3-LAG Wymiana układu monitoringu AT2. 

37 PSE-3-MOS Wymiana HMI. 

38 PSE-4-CPC Remont drogi wewnętrznej. 

39 PSE-4-KRA 

Renowacja i zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów i zabezpieczenie antykorozyjne 

konstrukcji wsporczych bramowych na AT2 i AT3, renowacja i zabezpieczenie fundamentów i 

zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych masztu radiowego. 

40 PSE-4-PLE Częściowa wymiana nawierzchni w obrębie rozdz. 220 kV. 

41 PSE-4-OSR Remont budynku potrzeb własnych. 

42 PSE-4-OSR Remont budynku pompowni wody ppoż. 

43 PSE-4-KRM Naprawa drogi wewnętrznej. 

44 PSE-5-BYD Remont budynku potrzeb własnych oraz budynku sprężarek. 

45 PSE-5-ZRC Remont ekranów p.poż. przy TR1 i TR2. 

46 PSE-4-MIK Naprawa balkonów zewnętrznych budynku nastawni. 

47 PSE-4-MIK Remont elewacji budynku starej nastawni. 

48 PSE-4-MIK Remont drogi wewnętrznej na R220kV i 110kV. 

49 PSE-4-LSN Remont elewacji budynku technologicznego. 
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