
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. POMORSKIEGO        

Ważność: od godz. 07:30 dnia 29.11.2021 do godz. 07:30 dnia 30.11.2021   

W dzień zachmurzenie duże. Okresami przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu,
miejscami śniegu. Prognozowana wysokość opadów do 12 mm, a przyrost pokrywy śnieżnej
miejscami do 8 cm (śnieg mokry). Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C, nad morzem do 5°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, od godzin południowych wzmagający się do umiarkowanego i dość
silnego, w porywach do 65 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami silnego od 35 km/h do
45 km/h, po południu w porywach do około 80 km/h, z kierunków północnych, powodujący
miejscami zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady śniegu,
nad samym morzem również deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, nad
morzem do 2°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem okresami
silny od 35 km/h do 15 km/h, w porywach do 80 km/h, stopniowo słabnący, północno-zachodni
i zachodni. Silny wiatr miejscami powodować będzie zawieje śnieżne.
Drogi miejscami śliskie!

Ważność: od godz. 07:30 dnia 30.11.2021 do godz. 07:30 dnia 01.12.2021   

W dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Postępujące od zachodu opady śniegu, na
większości obszaru przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura maksymalna od
-1°C do 2°C, nad morzem od 2°C do 4°C. Wiatr początkowo słaby, wzmagający się do
umiarkowanego, okresami dość silnego, w zachodnich powiatach w porywach do 65 km/h,
zachodni, przejściowo skręcający na południowy. Drogi miejscami śliskie!

W nocy zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady śniegu, początkowo oraz nad morzem
również deszczu ze śniegiem lub deszczu. Temperatura minimalna od -3°C do -2°C, nad
morzem do 2°C. Ujemna temperatura spowoduje obodzenie nawierzchni dróg i chodników. Wiatr
słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich.
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Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres meteo.mok@imgw.pl. 
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