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WBZK-I.6335.5.57.2022 
    wg rozdzielnika 

6-dniowa prognoza pogody dla województwa mazowieckiego na okres:11.11 - 16.11.2022 

 

11.11.2022 

W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Miejscami możliwe słabe opady deszczu lub 

mżawki. Gdzieniegdzie silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura 

minimalna od 4°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. 

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Lokalnie na krańcach wschodnich możliwe słabe 

opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby 

i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. 

12.11.2022 

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Lokalnie możliwe 

słabe opady deszczu lub mżawki. Silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 m. 

Temperatura minimalna od 3°C do 6°C. Wiatr słaby, na północy także umiarkowany, zachodni 

i południowo-zachodni. 

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże i tam możliwe słabe 

opady deszczu lub mżawki. Rano lokalnie silne zamglenia i mgła ograniczająca widzialność do 

400 m. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków 

zachodnich. 

13.11.2022 

W północnej połowie regionu zachmurzenie duże z postępującymi większymi przejaśnieniami 

oraz możliwe słabe opady mżawki, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. 

W nocy oraz nad ranem miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura 

minimalna od 4°C na południu do 10°C na północy. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C. 

Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego. 

14.11.2022 

Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie na północy regionu duże. Temperatura 

minimalna od 3°C na południu do 8°C na północy. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C. 

Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. 

15.11.2022 

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C. Temperatura 

maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków południowych. 

16.11.2022 

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C. Temperatura 

maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy skręcający na wschodni. 

 

Prognoza hydrologiczna dla woj. mazowieckiego na okres: 11.11 - 17.11.2022 

W okresie prognostycznym stan wody w rzekach woj. mazowieckiego układał się 

będzie w strefie wody niskiej i średniej. 

Na Wiśle przewiduje się stabilizację stanu wody, miejscami wahania – w strefie wody niskiej. 

Na dopływach Wisły w rejonie woj. mazowieckiego przewiduje się stabilizację 

i lokalne wahania stanu wody, związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie 

wody niskiej i średniej. 

 

Opracowanie: dyżurny hydrolog Łukasz Pietrzak 

 

                  Dyżurny 

    WCZK MUW   

     Sławomir Zabielski 

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI 

W WARSZAWIE  

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

tel. 22 695 64 81, faks 22 695 64 84 

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki 

 
 

 
 


