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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 16.07.2019 do godz. 19:30 dnia 17.07.2019
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Miejscami
możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz lokalnie do 15 mm. Temperatura
minimalna od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
W czasie burz możliwe porywy do 55 km/h.
W dzień zachmurzenie na ogół duże. Przelotne opady deszczu. We wschodniej części
miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz lokalnie
do 15 mm. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C. Wiatr początkowo słaby, później
umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy do 65 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 17.07.2019 do godz. 19:30 dnia 18.07.2019
W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane, jednak miejscami duże z możliwością przelotnych
opadów deszczu. Temperatura minimalna od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, tylko początkowo
umiarkowany, północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu.
Głównie na wschodzie lokalnie burze z możliwością małego gradu. Temperatura maksymalna od
20°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W czasie burz
możliwe porywy do 55 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 16.07.2019 do godz. 19:30 dnia 17.07.2019
W nocy Polska znajdzie się na skraju płytkiego niżu znad Łotwy, w strefie chłodnego
frontu atmosferycznego. Nad ranem od południowego zachodu rozbudowywać się będzie klin
wyżowy. W dzień Polska będzie w słabogradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia,
jedynie wschodnie i północno-wschodnie obszary kraju pozostaną pod wpływem niżu znad
Estonii. Nad Polskę napływać będzie chłodna polarna morska masa powietrza.
W nocy przewiduje się wzrost, w dzień wolny spadek ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 17.07.2019 do godz. 19:30 dnia 18.07.2019
Polska nadal będzie w słabogradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia, jedynie
północno wschodnie obszary kraju pozostaną na skraju wypełniającego się niżu znad
Estonii. Nadal napływać będzie chłodna polarna morska masa powietrza.
Nie przewiduje się istotnych zmian ciśnienia.
prognozę 7476/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Karolina Kierklo, dnia 2019-07-16 11:11
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

