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wg rozdzielnika

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 20.01.2023 do godz. 07:30 dnia 21.01.2023
  W  dzień zachmurzenie  duże,  na  północy  i  zachodzie  możliwe  większe  przejaśnienia.
Miejscami,  głównie  na  wschodzie  i  południu,  słabe  opady  śniegu  lub  deszczu  ze  śniegiem.
Temperatura  maksymalna  od  0°C  do  2°C.  Wiatr  słaby,  wieczorem  także  umiarkowany,  z
kierunków północnych.
  W nocy zachmurzenie całkowite. Przemieszczająca się z południowego wschodu na północny
zachód strefa opadów śniegu, na wschodzie, południu i w centrum okresami o umiarkowanym
natężeniu.  Nad  ranem,  na  wschodzie  regionu,  opady  śniegu  będą  przechodzić  w  deszcz  ze
śniegiem i deszcz, który lokalnie może być marznący i powodować gołoledź. Drogi i chodniki
śliskie.  Intensywne  opady  śniegu  mogą  lokalnie  ograniczać  widzialność  do  około  500  m.
Prognozowana suma opadów do około 15 mm. Lokalnie na wschodzie, południu i w centrum
regionu przyrost pokrywy śnieżnej do około 10 cm. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C.
Wiatr
umiarkowany  i  dość  silny,  w  porywach  do  55  km/h,  północny.  Wiatr  miejscami  będzie
powodował zawieje śnieżne.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 21.01.2023 do godz. 07:30 dnia 22.01.2023
  W dzień zachmurzenie całkowite, na południu możliwe lokalne przejaśnienia. Opady śniegu,
okresami o umiarkowanym natężeniu. Na wschodzie regionu, opady śniegu będą przechodzić  
w deszcz ze śniegiem i deszcz, który rano może być lokalnie marznący i powodować gołoledź.
Drogi i  chodniki  śliskie.  Intensywne opady śniegu mogą lokalnie  ograniczać widzialność do
około  500  m.  Prognozowana  suma  opadów  do  około  10  mm.  Lokalnie  przyrost  pokrywy
śnieżnej o około 10 cm. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
miejscami  porywisty,  na  północy  i  zachodzie  w  porywach  do  55  km/h,  z  kierunków
zmieniających  się.  Wiatr  miejscami,  zwłaszcza  na  północy  i  zachodzie,  będzie  powodował
zawieje śnieżne.
  W  nocy zachmurzenie  duże  z  postępującymi  od  południowego  wschodu  większymi
przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami, zwłaszcza na północy i zachodzie
słabe opady śniegu,  miejscami możliwy także deszcz ze śniegiem. Lokalnie  marznące mgły,
ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -6°C na południu i wschodzie
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do 0°C na zachodzie województwa. Wiatr początkowo umiarkowany, na północnym zachodzie
porywisty, później słaby, północno-wschodni i wschodni.
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