
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. POMORSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 05.01.2022 do godz. 19:30 dnia 05.01.2022  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami
rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu, możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura
maksymalna od 2°C do 4°C. Wiatr umiarkowany, w pasie nadmorskim okresami dość silny
i porywisty, południowo-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 05.01.2022 do godz. 19:30 dnia 06.01.2022   

  W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Okresami opady deszczu stopniowo
przechodzące w deszcz ze śniegiem a następnie śnieg. Temperatura minimalna od -3°C do
0°C. Po północy, spadek temperatury spowoduje oblodzenie mokrych nawierzchni dróg
i chodników. Wiatr umiarkowany, w pasie nadmorskim dość silny i osiągający w porywach 60
km/h, początkowo południowo-zachodni, po północy stopniowo skręcający na
północno-zachodni do północnego.
  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu rozpogodzenia. Do
godzin południowych miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano
miejscami wystąpi oblodzenie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura maksymalna
od -1°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, w pasie nadmorskim dość silny i osiągający
w porywach 65 km/h, północno-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 06.01.2022 do godz. 19:30 dnia 07.01.2022   

  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w pasie nadmorskim okresami wzrastające do
dużego. Temperatura minimalna od -7°C do -4°C, jedynie nad samym morzem około -1°C. Wiatr
słaby, w pasie nadmorskim umiarkowany, północno-zachodni i zachodni stopniowo skręcający
na południowo-zachodni.
  W dzień zachmurzenie duże. Na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna od -1°C do 2°C.
Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 05.01.2022 do godz. 19:30 dnia 06.01.2022   

  Polska będzie na skraju niżu z o ośrodkami w rejonie Zatoki Fińskiej i Morza Białego.
Z północnego zachodu na południowy wschód przemieszczał się będzie front atmosferyczny,
za którym, z północy, napłynie powietrze arktyczne morskie. Wzrost ciśnienia.

Ważność od godz. 19:30 dnia 06.01.2022 do godz. 19:30 dnia 07.01.2022   

  Polska będzie w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku, ale w ciągu dnia do granic
zachodnich przysunie się zatoka z frontem okluzji, związana z niżem z rejonu Islandii. Na
wschodzie kraju pozostanie powietrze arktyczne, a na zachodzie zacznie napływać polarne
morskie. Wzrost ciśnienia, po południu stan stały.

prognozę 2636/2022 opracował synoptyk dyżurny Dariusz Gimiński, dnia 2022-01-05 11:32 

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