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wg rozdzielnika

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO
Ważność: od godz. 07:30 dnia 28.06.2020 do godz. 07:30 dnia 29.06.2020
W dzień zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, tylko rano i w drugiej połowie dnia
miejscami wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Po
południu możliwe burze z gradem i z opadami deszczu punktowo do 25 mm. Temperatura
maksymalna od 26°C do 29°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni
i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h.
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo na wschodzie
z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie na zachodzie i tam
prognozowana suma opadów do 20 mm, na pozostałym obszarze województwa do 15 mm.
Nad ranem lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna od 17°C do 20°C. Wiatr słaby,
z kierunków zachodnich. W czasie burz na zachodzie województwa wiatr w porywach do 70
km/h.
PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ
Ważność: od godz. 07:30 dnia 29.06.2020 do godz. 07:30 dnia 30.06.2020
W dzień zachmurzenie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady
deszczu i burze z gradem, przede wszystkim na południu województwa. Miejscami opady
deszczu będą o natężeniu silnym lub ulewnym, okresami nawalnym. Prognozowana
wysokość opadów od 20 mm do 40 mm, w burzach do 50 mm. Temperatura maksymalna od
19°C na zachodzie do 27°C na wschodzie województwa. Wiatr umiarkowany i porywisty,
początkowo z kierunków zachodnich, później z kierunków zmieniających się z przewagą
północno-zachodniego. W czasie burz wiatr w porywach do 100 km/h.
W nocy zachmurzenie duże, w drugiej połowie nocy z postępującymi od zachodu większymi
przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przemieszczająca się na wschód strefa przelotnych
opadów deszczu, miejscami o natężeniu silnym i ulewnym, okresami nawalnym. Początkowo
na wschodzie burze z gradem. Prognozowana suma opadów od 25 mm do 40 mm, miejscami
do 50 mm. Temperatura minimalna od 12°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h.
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