
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 22.04.2021 do godz. 19:30 dnia 22.04.2021  

Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane oraz duże. Przelotne opady deszczu,
lokalnie także deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Możliwe także lokalne burze.
Temperatura maksymalna od 6°C do 9°C, lokalnie do 10°C. Wiatr na ogół umiarkowany,
okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz
lub w strefie silnie wypiętrzonych chmur kłębiastych możliwe porywy do 60-75 km/h.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 22.04.2021 do godz. 19:30 dnia 23.04.2021   

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami
przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej, na północy regionu
możliwy także przelotny śnieg. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C, przy dłuższych
rozpogodzeniach lokalnie spadki temperatury do -1°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany
i porywisty, na ogół zachodni oraz północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem
i krupy śnieżnej, lokalnie możliwy też przelotny mokry śnieg. Po południu i wieczorem
możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr na ogół umiarkowany,
okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz
lub w strefie silnie wypiętrzonych chmur kłębiastych możliwe porywy do 65 km/h.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 23.04.2021 do godz. 19:30 dnia 24.04.2021   

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami
przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub krup śnieżnej. Możliwy też przelotny
śnieg. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C Wiatr umiarkowany, okresami dość silny,
w porywach początkowo do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne
opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej, lokalnie możliwy też przelotny
mokry śnieg. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość
silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 22.04.2021 do godz. 19:30 dnia 23.04.2021   

  W nocy Polska pozostawać będzie na skraju niżu z ośrodkiem nad Zatoką Fińską. W dzień
cały obszar kraju znajdzie się w zasięgu wyżu znad Wysp Brytyjskich. Z północnego zachodu
napływać będzie zimne powietrze pochodzenia arktycznego. Wzrost ciśnienia.

Ważność od godz. 19:30 dnia 23.04.2021 do godz. 19:30 dnia 24.04.2021   

  Polska będzie w zasięgu wyżu z centrami nad Morzem Północnym i Europą Środkową.
Z północy napływać będzie zimne powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie bez
większych zmian.
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Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres mok@imgw.pl. 
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