
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 13.08.2019 do godz. 19:30 dnia 14.08.2019   

  W nocy zachmurzenie całkowite. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym
i silnym. Początkowo burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 40 mm. Temperatura
minimalna od 15°C do 17°C, w rejonach podgórskich od 13°C do 15°C, wysoko w Beskidach
i Bieszczadach od 9°C do 12°C. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków zmieniających się.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych. W czasie burz
wiatr w porywach do 75 km/h.
  W dzień przeważać będzie zachmurzenie całkowite z opady deszczu. Prognozowana wysokość
opadów miejscami do 25 mm. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C, w rejonach podgórskich
od 14°C do 16°C, wysoko w Beskidach i Bieszczadach od 11°C do 14°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość
silny, w porywach do 60 km/h, północny.

ważność od godz. 19:30 dnia 14.08.2019 do godz. 19:30 dnia 15.08.2019   

  W nocy zachmurzenie duże, postępujące od zachodu województwa większe przejaśnienia.
Początkowo na wschodzie województwa jeszcze opady deszczu. Nad ranem miejscami mgły
ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C, w rejonach
podgórskich od 8°C do 10°C, wysoko w Beskidach i Bieszczadach od 5°C do 8°C. Wiatr na
ogół słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr umiarkowany,
okresami dość silny, północny i północno-wschodni.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże i miejscami możliwe słabe opady
deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 18°C,
wysoko w Beskidach i Bieszczadach od 8°C do 11°C. Wiatr początkowo umiarkowany,
z kierunków północnych, potem słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresowo
dość silny, północny i północno-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 13.08.2019 do godz. 19:30 dnia 14.08.2019   

Nad zachodnią połową Polski rozbuduje się klin wyżowy, reszta kraju pozostanie w obszarze
obniżonego ciśnienia. Na południowym wschodzie zaznaczy się strefa pofalowanego frontu.
Z zachodu napłynie chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie, tylko na krańcach
południowo-wschodnich utrzyma się cieplejsza masa powietrza. Ciśnienie wzrośnie.

ważność od godz. 19:30 dnia 14.08.2019 do godz. 19:30 dnia 15.08.2019   

W nocy Polska będzie w zasięgu klina Wyżu Azorskiego, w dzień od zachodu nasunie się
zatoka związana z niżem nad Morzem Północnym. Z zachodu będzie napływało chłodne
powietrze polarne morskie. Ciśnienie zacznie spadać.

prognozę 433274/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Krzysztof Jania, dnia 2019-08-13 11:48 

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