
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. POMORSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 01.02.2022 do godz. 19:30 dnia 01.02.2022  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie całkowite. Opady śniegu, ograniczające okresami
widzialność do około 300 m. Miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm. Temperatura
maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, zachodni
i południowo-zachodni, powodujący zawieje śnieżne.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 01.02.2022 do godz. 19:30 dnia 02.02.2022   

  W nocy zachmurzenie całkowite. Okresami opady śniegu, przejściowo również deszczu ze
śniegiem, ograniczające widzialność do około 300 m. Przyrost pokrywy śnieżnej o 4 cm do
8 cm, lokalnie 10 cm. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C. Wiatr umiarkowany, okresami
dość silny, porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych
skręcający na północno-zachodni, powodujący zawieje śnieżne. Na drogach ślisko.
  W dzień zachmurzenie przeważnie duże. Przelotne opady śniegu, nad morzem również
deszczu ze śniegiem, ograniczające widzialność do 500 m. Miejscami przyrost pokrywy
śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr umiarkowany, porywisty,
północno-zachodni i północny. Na drogach ślisko.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 02.02.2022 do godz. 19:30 dnia 03.02.2022   

   W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotny śnieg. Temperatura
minimalna od -6°C do -3°C, nad samym morzem około -1°C. Wiatr słaby, początkowo okresami
umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.
  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Początkowo
lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -1°C do 2°C. Wiatr słaby,
z kierunków zachodnich, skręcający na południowy.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 01.02.2022 do godz. 19:30 dnia 02.02.2022   

  Polska będzie w zasięgu niżu z układem frontów atmosferycznych, którego ośrodek znad
Bałtyku przemieści się nad Białoruś. Będziemy w powietrzu polarnym morskim. Spadek,
a później wzrost ciśnienia.

Ważność od godz. 19:30 dnia 02.02.2022 do godz. 19:30 dnia 03.02.2022   

  Polska znajdzie się w zasięgu wyżu, którego centrum znad Francji przemieści się nad
Bałkany. Tylko początkowo, w nocy na północnym wschodzie, oddziaływał będzie słabnący niż
znad Białorusi oraz pod koniec dnia, do krańcach zachodnich, dotrze strefa ciepłego
frontu atmosferycznego, związana z niżem nad Morzem Północnym. Pozostaniemy w powietrzu
polarnym morskim. Wzrost ciśnienia.

prognozę 19213/2022 opracował synoptyk dyżurny Agnieszka Harasimowicz, dnia 2022-02-01 11:51 

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