Warszawa 04.10.2017

KRÓTKOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA POLSKI

Ważność: od godz. 19:30 dnia 04.10.2017
do godz. 19:30 dnia 05.10.2017
W nocy zachmurzenie przeważnie duże. Okresami opady deszczu. Na Pomorzu opady
okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów lokalnie do 15
mm. Bez opadów jedynie miejscami na południu i południowym wschodzie. Temperatura
minimalna od 7°C do 11°C. Wiatr umiarkowany i do ść silny, porywisty, południowo-zachodni i
zachodni. Porywy wiatru do 60 km/h, na wybrzeżu do 90 km/h.
W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Na północy Polski opady chwilami o
natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do 15 mm, a na północnym
zachodzie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C. Wiatr umiarkowany i do ść
silny, wieczorem na zachodzie silny i bardzo silny do 45 km/h, porywisty, południowozachodni i zachodni, po południu na zachodzie kraju skręcający na północno-zachodni.
Porywy wiatru lokalnie do 110 km/h na zachodzie, a wysoko w Karpatach wieczorem do 140
km/h.
PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 19:30 dnia 05.10.2017
do godz. 19:30 dnia 06.10.2017
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na krańcach zachodnich.
Okresami przelotne opady deszczu. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.
Temperatura minimalna od 5°C do 8°C, na wybrze żu do 11°C, a w dolinach górskich od 4°C
do 6°C. Wiatr umiarkowany i do ść silny, miejscami silny (do 40 km/h), porywisty zachodni.
Porywy wiatru miejscami do 100 km/h, a wysoko w Karpatach do 140 km/h.
W dzień przeważnie zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura
maksymalna od 10°C do 13°C i do 14 nad morzem. Wiat r umiarkowany, lokalnie dość silny
zachodni. Porywy wiatru do 60 km/h, w obszarach podgórskich do 70 km/h, w górach do 80
km/h.

Obowiązują ostrzeżenia o silnym wietrze 1° dla:
- woj. pomorskiego-subregion nadmorski,
- woj. zachodniopomorskiego- subregion nadmorski,
oraz strzeżenie o silnych opadach deszczu 1° dla woj. zachodni opomorskiego.

Planowane jest wydanie ostrzeżeń o silnym wietrze 2° obowi ązujących od popołudnia dnia
05.10 dla woj. dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego,
świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz ostrzeżeń o silnym wietrze 1° dla woj
kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Oprac.: Romuald Kaseja, synoptyk CBPM
Małgorzata Tomczuk, synoptyk CNO-PSHM

Publikacja powyższego komunikatu w całości lub części wyłącznie za podaniem
IMGW-PIB jako źródła informacji.

Bieżące informacje pogodowe
www.pogodynka.pl
www.imgw.pl
Biuro Rzecznika Prasowego IMGW-PIB
503 122 100

