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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 10.07.2019 do godz. 19:30 dnia 11.07.2019
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Okresami
przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 10°C do 12°C, w rejonach podgórskich od
7°C do 10°C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od 5°C do 8°C. Wiatr słaby
i umiarkowany; północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr od 25 km/h do 35 km/h,
w porywach do 60 km/h; północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże i miejscami przelotne opady deszczu. Możliwe także burze.
W czasie burz wysokość opadu miejscami do 15 mm. W północnej połowie województwa po
południu zanik opadów i większe przejaśnienia oraz rozpogodzenia. Temperatura maksymalna
od 18°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 16°C do 18°C, na szczytach Bieszczadów
i Beskidu Niskiego od 11°C do 14°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, wieczorem słabnący;
północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w górach wiatr
od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 65 km/h, po południu stopniowo słabnący na 15 km/h
do 20 km/h; północno-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 11.07.2019 do godz. 19:30 dnia 12.07.2019
W nocy zachmurzenie
Temperatura minimalna
Bieszczadów i Beskidu
Wysoko w górach wiatr

małe i umiarkowane, na południu województwa początkowo duże.
od 9°C do 11°C, w rejonach podgórskich od 6°C do 9°C, na szczytach
Niskiego od 6°C do 9°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.
umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

W dzień zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 21°C do
24°C, w rejonach podgórskich od 20°C do 22°C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego
od 12°C do 16°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr słaby,
zachodni i południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 10.07.2019 do godz. 19:30 dnia 11.07.2019
Polska będzie pod wpływem zatoki niżowej związanej z wypełniającym się niżem z ośrodkiem
nad północno-zachodnią Rosją. Z północy nadal będzie napływać chłodne powietrze polarne
morskie. Ciśnienie nie zmieni się.
ważność od godz. 19:30 dnia 11.07.2019 do godz. 19:30 dnia 12.07.2019
Pozostaniemy w obszarze obniżonego ciśnienia, z zachodu zacznie napływać cieplejsze
powietrze polarne morskie. Ciśnienie nie ulegnie większym zmianom.
prognozę 427909/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Iwona Lelątko, dnia 2019-07-10 12:17
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

