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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 22.05.2019 do godz. 19:30 dnia 23.05.2019
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu,
początkowo lokalnie burze. Miejscami silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność
do 300 m. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość
silny i porywisty, nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h,
północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże. Możliwy przelotny
deszcz, głównie na południu i wschodzie województwa. Temperatura maksymalna od 16°C do
19°C, nad morzem od 13°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem początkowo dość
silny, porywisty, północno-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 23.05.2019 do godz. 19:30 dnia 24.05.2019
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 6°C do 8°C, nad morzem
od 9°C do 10°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu miejscami przelotne opady
deszczu. Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C, nad morzem około 17°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 22.05.2019 do godz. 19:30 dnia 23.05.2019
W nocy Polska będzie w zasięgu wypełniającego się niżu z ośrodkiem nad
południowo-wschodnią Polską. W dzień nad województwa zachodnie sięgnie słaby klin wyżowy,
reszta kraju pozostanie pod wpływem wypełniającej się zatoki niżowej. Zarówno w nocy, jak
i w dzień na zachodzie kraju będzie oddziaływał falujący front atmosferyczny.
Pozostaniemy w dość ciepłym i wilgotnym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie będzie
rosło.
ważność od godz. 19:30 dnia 23.05.2019 do godz. 19:30 dnia 24.05.2019
Nad Polską powoli rozbuduje się słaby klin Wyżu Azorskiego . Z zachodu na wschód
przemieści się chłodny front atmosferyczny. Z północnego zachodu będzie napływało chłodne
i wilgotne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w nocy wzrośnie, w dzień nieco spadnie.
prognozę 2998/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Małgorzata Piotrowska, dnia 2019-05-22 12:22
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

