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      wg rozdzielnika 

 

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO 

 

Ważność: od godz. 07:30 dnia 30.06.2022 do godz. 07:30 dnia 01.07.2022 

W dzień zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do 

dużego i wtedy możliwe przelotne opady deszczu oraz burze, okresami z gradem.  Prognozowana 

suma opadów w trakcie burz do 30 mm na krańcach zachodnich. Temperatura maksymalna od 

31°C  

do 34°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. W trakcie burz porywy 

wiatru do 70 km/h, lokalnie na zachodzie możliwe do 90 km/h. 

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie wzrastające do dużego i tam przelotne 

opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 10 mm. Lokalnie 

możliwe silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna  

od 18°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, okresami 

zmienny. W trakcie burz porywy wiatru do 70 km/h. 

 

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ 

 

Ważność: od godz. 07:30 dnia 01.07.2022 do godz. 07:30 dnia 02.07.2022 

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu i burze z gradem. 

Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 20 mm, lokalnie na zachodzie do 40 mm. 

Temperatura maksymalna od 32°C do 35°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. 

W trakcie burz porywy do 70 km/h, lokalnie na zachodzie do 90 km/h. 

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie, zwłaszcza początkowo na zachodzie duże  

i wtedy możliwe przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadów w trakcie burz  

do 20 mm. Temperatura minimalna od 16°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-

wschodni skręcający na zachodni. W trakcie burz porywy do 65 km/h. 

Dyżurny synoptyk: Michał Kowalczuk 

Godzina i data wydania: godz. 06:08 dnia 30.06.2022 
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                                                                                                                             Roman Madejski 

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI 
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