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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 30.10.2020 do godz. 19:30 dnia 31.10.2020
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Na
północy słabe opady deszczu lub mżawki. Miejscami silne zamglenia oraz mgły ograniczające
widzialność do 100 m. Temperatura minimalna lokalnie od -1°C przy rozpogodzeniach do 5°C
w rejonach dużego zachmurzenia. Przy gruncie lokalnie spadek temperatury do -3°C, mogący
powodować śliskość nawierzchni dróg i chodników. Wiatr słaby, zmienny.
W dzień zachmurzenie duże, po południu miejscami większe przejaśnienia. Do południa silne
zamglenia, miejscami mgły, ograniczające widzialność do 100 m. Rano lokalnie możliwe
śliskie nawierzchnie dróg i chodników. Możliwe słabe opady deszczu lub mżawki.
Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr słaby, zmienny.
ważność od godz. 19:30 dnia 31.10.2020 do godz. 19:30 dnia 01.11.2020
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami.
W drugiej połowie nocy silne zamglenia, miejscami mgły ograniczające widzialność do 100
m. Temperatura minimalna od 1°C do 4°C. Przy gruncie lokalnie spadek temperatury do -1°C,
mogący powodować śliskość nawierzchni dróg i chodników. Wiatr słaby, południowo-wschodni.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo od zachodu wzrastające do dużego. Rano
miejscami silne zamglenia. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 30.10.2020 do godz. 19:30 dnia 31.10.2020
Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia, ale z zachodu na wschód przemieszczać
się będą płytkie zatoki niżowe z frontami atmosferycznymi związane z rozległym niżem
z rejonu Islandii. Z zachodu napłynie polarna morska masa powietrza, nad zachód kraju
cieplejsza. Ciśnienie będzie rosnąć, w dzień na północnym zachodzie zacznie spadać.
ważność od godz. 19:30 dnia 31.10.2020 do godz. 19:30 dnia 01.11.2020
Polska będzie pod wpływem zatoki niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim, jedynie w nocy
wschodnia, centralna i południowa Polska będzie w zasięgu klina wyżu z centrum nad
północno-zachodnią Rosją. W dzień z zachodu do centrum kraju przemieści się front
okluzji. Będzie napływać powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać.
prognozę 461394/2020 opracował synoptyk dyżurny Tomasz Siemieniuk, dnia 2020-10-30 11:21
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres mok@imgw.pl.

