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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 12.05.2019 do godz. 19:30 dnia 13.05.2019
W nocy zachmurzenie duże, początkowo miejscami umiarkowane. Opady deszczu, początkowo
możliwe burze. Temperatura minimalna od 7°C do 9°C, w rejonach podgórskich od 5°C do 7°C,
na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od 3°C do 6°C. Wiatr umiarkowany, miejscami
porywisty, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny,
północno-wschodni i wschodni.
W dzień zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na krańcach wschodnich
województwa. Okresami słabe opady deszczu, a na krańcach wschodnich województwa po
południu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 11°C na zachodzie województwa do 15°C
na wschodzie, w rejonach podgórskich od 9°C do 11°C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu
Niskiego od 5°C do 8°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. Wysoko
w górach wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 13.05.2019 do godz. 19:30 dnia 14.05.2019
W nocy zachmurzenie całkowite i opady deszczu. Miejscami na południowym zachodzie
województwa opady o natężeniu umiarkowanym. Temperatura minimalna od 6°C do 8°C,
w rejonach podgórskich od 4°C do 6°C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od 2°C
do 4°C. Wiatr umiarkowany, z kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr umiarkowany
i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami po południu. Przelotne opady
deszczu i możliwe burze. Suma opadów w burzy miejscami do 15 mm. Temperatura maksymalna
od 13°C na zachodzie województwa do 16°C na wschodzie województwa. W rejonach podgórskich
od 10°C do 13°C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od 5°C do 8°C. Wiatr
umiarkowany, w czasie burz chwilami dość silny, okresami porywisty, północno-wschodni.
Wysoko w górach umiarkowany, w porywach do 70 km/h, z kierunków wschodnich.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 12.05.2019 do godz. 19:30 dnia 13.05.2019
Zachodnia Polska pozostanie na skraju wyżu z centrum przemieszczającym się znad Wysp
Brytyjskich nad Morze Północne, w chłodnym powietrzu napływającym z północnego zachodu.
Pozostały obszar kraju będzie w zasięgu płytkiego i wypełniającego się niżu z ośrodkiem
przemieszczającym się znad Polski nad Białoruś i Ukrainę. Nad wschodnimi województwami
oddziaływać będzie strefa pofalowanego frontu atmosferycznego i tu będzie ciepła masa
powietrza polarnego morskiego. Wzrost ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 13.05.2019 do godz. 19:30 dnia 14.05.2019
Zachodnia Polska nadal będzie w zasięgu wyżu z centrum nad Morzem Północnym, w chłodnym
powietrzu polarnym morskim; nad pozostałym obszarem zaznaczy się wpływ ciepłego frontu
atmosferycznego, związanego z niżem znad Włoch. Wschodnia Polska będzie w cieplejszym
powietrzu polarnym morskim. Spadek ciśnienia.
prognozę 419973/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Tomasz Knopik, dnia 2019-05-12 12:00
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Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.
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