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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 06.09.2019 do godz. 19:30 dnia 07.09.2019
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 6°C do 9°C. Wiatr
słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na zachodzie
województwa, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr słaby,
przeważnie południowo-wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 07.09.2019 do godz. 19:30 dnia 08.09.2019
W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami opady deszczu, na zachodzie województwa
okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura
minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na ogół
południowo-wschodni.
W dzień zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady deszczu, możliwe burze.
Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany,
południowo-wschodni i południowy. W czasie burz wiatr porywisty.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 06.09.2019 do godz. 19:30 dnia 07.09.2019
W nocy nad Polską dominował będzie wyż, którego centrum znad Litwy przemieści się nad
zachodnią Rosję, na południu i zachodzie zaznaczać się będzie zatoka z pofalowanym
frontem atmosferycznym. W dzień wpływ wyżu ograniczy się krańców północno-wschodnich,
reszta kraju znajdzie się w zasięgu płytkiego niżu z ośrodkiem nad Polską, w strefie
pofalowanego frontu atmosferycznego. Napływać będzie powietrze polarne morskie - na
południu i południowym wschodzie ciepłe, na pozostałym obszarze chłodne.
Ciśnienie będzie powoli spadać.
ważność od godz. 19:30 dnia 07.09.2019 do godz. 19:30 dnia 08.09.2019
Płytki niż znad będzie się wypełniał i Polska znajdzie się w zasięgu płytkiej zatoki,
w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Zachodnia połowa kraju znajdzie się
w chłodnym powietrzu polarnym morskim, nad wschodnią z południa napływać będzie ciepłe
powietrze polarne morskie.
Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.
prognozę 9319/2019 opracował synoptyk dyżurny Zamajtys/Pękala, dnia 2019-09-06 09:53
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

