
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 15.01.2019 do godz. 19:30 dnia 16.01.2019   

W nocy zachmurzenie duże. Opady śniegu, w drugiej połowie nocy przechodzące w opady
deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoledź. W rejonach podgórskich
i w górach opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym i tam prognozowany
przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 15 cm. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C,
w rejonach podgórskich od -5°C do -3°C, na szczytach Bieszczadów od -8°C do -5°C. Wiatr
umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni, w pierwszej połowie
nocy powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od
35 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni, powodujący zawieje
i zamiecie śnieżne.

W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, początkowo deszczu ze śniegiem
i marznącego deszczu, powodującego gołoledź. W rejonach podgórskich okresami opady
deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 1°C do 4°C,
w rejonach podgórskich od 0°C do 2°C, na szczytach Bieszczadów od -2°C do 0°C. Wiatr
umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni, po południu skręcający na
południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h,
w porywach do 70 km/h, północno zachodni, skręcający na zachodni. W górach zawieje
i zamiecie śnieżne.

ważność od godz. 19:30 dnia 16.01.2019 do godz. 19:30 dnia 17.01.2019   

 W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe opady deszczu, wysoko w górach
śniegu. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C, na szczytach Bieszczadów od -2°C do 0°C.
Wiatr umiarkowany, okresami w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w górach
wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h,
południowo-zachodni i zachodni. W górach zamiecie śnieżne.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami przelotne opady deszczu, wysoko
w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C, w rejonach podgórskich od 1°C do
3°C, na szczytach Bieszczadów od -2°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, okresami w porywach do
55 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 45
km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W górach zawieje i zamiecie
śnieżne.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 15.01.2019 do godz. 19:30 dnia 16.01.2019   

W nocy Polska będzie pod wpływem płytkiego, wypełniającego się niżu z ośrodkiem
przemieszczającym się znad Bałtyku nad wschodnie obszary kraju. Na wschodzie i południu
zaznaczać się będzie obecność frontu okluzji, a do krańców zachodnich kraju zbliży się
w ciągu nocy ciepły front atmosferyczny. W ciągu dnia pogodę w Polsce kształtować będzie
niż z ośrodkami nad południową Skandynawią. Z zachodu na wschód kraju przemieszczać się
będzie strefa ciepłego frontu atmosferycznego. W nocy na wschodzie kraju zalegać będzie
jeszcze chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, zaś nad pozostały obszar zacznie
napływać już cieplejsze powietrze polarne morskie. W ciągu dnia polarna morska masa
powietrza napływać będzie już nad całą Polskę. Ciśnienie będzie się wahać.
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ważność od godz. 19:30 dnia 16.01.2019 do godz. 19:30 dnia 17.01.2019   

Polska będzie znajdować się pod wpływem niżu z układem frontów atmosferycznych, którego
ośrodek będzie przemieszczał się znad południowej Szwecji nad Estonię. Z zachodu na
wschód kraju przemieszczać się będzie chłodny front atmosferycznego, za którym zacznie
napływać chłodniejsza masa powietrza. Ciśnienie będzie się wahać.

prognozę 2423/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Adam Dziedzic, dnia 2019-01-15 12:42 

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