
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 07.05.2021 do godz. 19:30 dnia 07.05.2021  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady
deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C, nad morzem około 8°C.
Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich.
W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 07.05.2021 do godz. 19:30 dnia 08.05.2021   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane. W powiatach północnych okresami duże i tutaj przelotne
opady deszczu. Temperatura minimalna od 2°C do 5, w powiatach południowych i centralnych
miejscami spadki temperatury do -1°C a przy gruncie do -2°C. Wiatr umiarkowany, nad
morzem porywisty, z kierunków zachodnich.
  W dzień zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Na północnym wschodzie miejscami przelotny
deszcz. Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem porywisty,
z kierunków zachodnich.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 08.05.2021 do godz. 19:30 dnia 09.05.2021   

  W nocy zachmurzenie duże. Na zachodzie słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od
4°C do 7°C. Wiatr słaby wzmagający się do umiarkowanego, rano na zachodzie porywisty,
z kierunków południowych.
  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, nad
morzem od 19°C do 21°C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 07.05.2021 do godz. 19:30 dnia 08.05.2021   

  Północno-wschodnie rejony Polski będą na skraju niżu odsuwającego się znad Białorusi
nad Rosję. Nad pozostałą częścią kraju rozbuduje się klin wyżu przemieszczającego się
znad Alp nad Bałkany. Pozostaniemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie
wzrośnie.

Ważność od godz. 19:30 dnia 08.05.2021 do godz. 19:30 dnia 09.05.2021   

  Polska będzie pod wpływem wyżu z rejonu Morza Czarnego, tylko krańce zachodnie będą na
skraju zatoki niżowej związanej z głębokim, aktywnym niżem u wybrzeży Irlandii. Nad
zachodnimi województwami przemieści się z południa na północ front ciepły. Z południowego
zachodu będzie napływało ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie w nocy wzrośnie,
w dzień zacznie spadać.
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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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