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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 28.10.2020 do godz. 19:30 dnia 29.10.2020
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe, przelotne opady deszczu.
Nad ranem miejscami silne zamglenie, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 500 m.
Temperatura minimalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy
i południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu,
głównie przelotne. Rano lokalnie silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do
500 m. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
południowo-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 29.10.2020 do godz. 19:30 dnia 30.10.2020
W nocy zachmurzenie duże, nad ranem na zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Okresami
opady deszczu, głównie przelotne. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby,
okresami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie na wschodzie,
a wieczorem także na południowym zachodzie, słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna
od 9°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 28.10.2020 do godz. 19:30 dnia 29.10.2020
Polska będzie na skraju niżu z ośrodkami nad Atlantykiem. Z zachodu do kraju napływać
będzie chłodna masa powietrza polarnego morskiego. Przewiduje się niewielkie wahania
ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 29.10.2020 do godz. 19:30 dnia 30.10.2020
Polska pozostanie w zasięgu niżu znad Atlantyku. W ciągu dnia od zachodu przemieszczać
się będzie ciepły front atmosferyczny, za którym zacznie napływać cieplejsza masa
powietrza polarnego morskiego. Przewiduje się w nocy niewielki wzrost, w ciągu dnia
spadek ciśnienia.
prognozę 460382/2020 opracował synoptyk dyżurny Mateusz Zamajtys, dnia 2020-10-28 11:13
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres mok@imgw.pl.

