
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 31.08.2021 do godz. 19:30 dnia 31.08.2021  

 
Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie przelotne
opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem
umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, wieczorem słabnący, północny
i północno-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 31.08.2021 do godz. 19:30 dnia 01.09.2021   

 
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami, głównie na wschodzie, duże.
Temperatura minimalna od 11°C do 13°C, nad morzem od 14°C do 15°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, nad morzem początkowo dość silny i porywisty, północny
i północno-zachodni.
 
W dzień zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, północny
i północno-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 01.09.2021 do godz. 19:30 dnia 02.09.2021   

 
W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna od 9°C do 12°C, nad morzem około
14°C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
 
W dzień zachmurzenie umiarkowane, tylko lokalnie na wschodzie duże z możliwymi
przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 20°C do 23°C, tylko nad samym
morzem około 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, zachodni
i północno-zachodni wieczorem skręcający na północno-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 31.08.2021 do godz. 19:30 dnia 01.09.2021   

 
Polska będzie w nocy pod wpływem niżu, przemieszczajacego się znad Lubelszczyzny na
wschód, w strefie frontu okluzji, rozciągającego się od północnego wschodu po południe
kraju. W dzień zachodnia część Polski dostanie się w zasięg wyżu z centrum w rejonie
Szkocji, a wschód pozostanie na skraju niżu znad zachodniej Rosji, początkowo w strefie
frontu okluzji, a po południu frontu chłodnego. Z północy będzie napływać chłodna masa
powietrza polarnego morskiego, w dzień na północnym wschodzie pochodzenia arktycznego.
Ciśnienie będzie rosnąć.

Ważność od godz. 19:30 dnia 01.09.2021 do godz. 19:30 dnia 02.09.2021   

 
Polska będzie pod wpływem klina wyżu znad Szkocji, na północnym wschodzie zaznaczy się
płytka zatoka niżowa. Z północnego zachodu będzie napływać masa powietrza polarnego
morskiego, ale na wschodzie, z północy, masa pochodzenia arktycznego.
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Przewiduje się dalszy wzrost ciśnienia.
prognozę 137803/2021 opracował synoptyk dyżurny Małgorzata Bachmatiuk, dnia 2021-08-31 11:49 

Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres mok@imgw.pl. 
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