
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 22.10.2020 do godz. 19:30 dnia 23.10.2020   

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady
deszczu. Nad morzem możliwe słabe burze. Temperatura minimalna od 11°C do 12°C. Wiatr
umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu miejscami przelotne opady
deszczu, głównie na południu województwa. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C. Wiatr
umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 23.10.2020 do godz. 19:30 dnia 24.10.2020   

  W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, na południu miejscami o natężeniu
umiarkowanym i tam wysokość opadów do 15 mm. Na zachodzie lokalnie możliwe mgły
ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 8°C do 10°C. Wiatr słaby,
zmienny.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 13°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni
i południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 22.10.2020 do godz. 19:30 dnia 23.10.2020   

Polska będzie pod wpływem niżu z ośrodkami nad Skandynawią, w strefie falującego frontu
atmosferycznego. Napływać będzie powietrze pochodzenia zwrotnikowego, jedynie nad krańce
północne napłynie powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać.

ważność od godz. 19:30 dnia 23.10.2020 do godz. 19:30 dnia 24.10.2020   

Polska pozostanie pod wpływem niżu znad Skandynawii, ale w ciągu dnia strefa falującego
frontu atmosferycznego stopniowo będzie odsuwać się na wschód, a na zachodzie kraju
rozbuduje się słaby klin wyżowy. Napływać będzie powietrze polarne morskie, jedynie
początkowo południowy wschód kraju znajdzie się jeszcze w zasięgu powietrza pochodzenia
zwrotnikowego. Ciśnienie początkowo będzie spadać, później zacznie rosnąć.
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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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