
ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJ. POMORSKIEGO    

Na okres: od godz. 19:30 dnia 30.11.2021 (wtorek)
          do godz. 19:30 dnia 05.12.2021 (niedziela)   

30.11/01.12 - 01.12 (wtorek/środa - środa)
Zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu ze śniegiem i deszczu, w nocy również śniegu.
Temperatura minimalna od 0°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 4°C do 7°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, w ciągu dnia wzmagający się na umiarkowany i dość silny, w porywach do 60
km/h, a nad morzem do 80 km/h, zachodni i południowo-zachodni, przed południem
przejściowo skręcający na południowy.

01/02 - 02.12 (środa/czwartek - czwartek)
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami.  Przelotne opady deszczu, w nocy
przechodzące w śnieg. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 1°C
do 3°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, a nad morzem do 90 km/h,
przed południem szybko słabnący, południowo-zachodni i zachodni.

02/03 - 03.12 (czwartek/piątek - piątek)
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w nocy i rano okresami rozpogodzenia.
W ciągu dnia postępujące od zachodu opady śniegu. Temperatura minimalna od -6°C°C do
-3°C°C, nad morzem do 1°C. Temperatura maksymalna od 0°C do 3°C. Wiatr słaby, w dzień
stopniowo wzmagający się do umiarkowanego, w południowych powiatach wieczorem w porywach
do 55 km/h zachodni i południowo-zachodni, przejściowo południowy.

03/04 - 04.12 (piątek/sobota - sobota)
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady śniegu, nad
morzem również deszczu ze śniegiem i deszczu.  Temperatura minimalna od -2°C do 1°C, nad
morzem do 2°C. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55
km/h, południowo-zachodni i południowy.

04/05 - 05.12 (sobota/niedziela - niedziela)
Zachmurzenie przeważnie duże. Okresami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -1°C
do 1°C. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr słaby, w nocy okresami umiarkowany,
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z kierunków południowych, po południu przechodzący w zmienny.
prognozę 185095/2021 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB Maria Poświata, dnia 2021-11-28 14:00 

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