
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 17.03.2021 do godz. 19:30 dnia 17.03.2021  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami
rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od
4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 17.03.2021 do godz. 19:30 dnia 18.03.2021   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, głównie po
północy, opady śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Wiatr słaby,
północno-zachodni.
  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu
z deszczem i śniegu. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany
z kierunków północnych.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 18.03.2021 do godz. 19:30 dnia 19.03.2021   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne
opady śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad ranem
wzmagający się do dość silnego i porywistego, północno-wschodni i północny.
  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady
śniegu. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty,
nad morzem w porywach do 60 km/h północno-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 17.03.2021 do godz. 19:30 dnia 18.03.2021   

  Zachodnia Polska będzie na skraju wyżu znad Atlantyku, a wschodnia na skraju niżu
z rejonu Morza Czarnego. Z północy będzie napływało chłodne powietrze pochodzenia
arktycznego. Przewiduje się wahania ciśnienia.

Ważność od godz. 19:30 dnia 18.03.2021 do godz. 19:30 dnia 19.03.2021   

  Polska będzie na skraju wyżu znad Atlantyku. Z północy nadal będzie napływało chłodne
powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie stopniowo będzie rosło.
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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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