
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO        

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

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, około południa wzrastające do dużego. Okresami
przelotne opady deszczu i burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od
20 mm do 30 mm, lokalnie, głównie na wschodzie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 25°C
na północy do 33°C na południu regionu, nad morzem około 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
porywisty, północno-wschodni i wschodni, około południa skręcający na zachodni. W czasie
burz porywy do 100 km/h, możliwe porywy do 130 km/h.
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu
i zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz lokalnie do 15 mm.
Temperatura minimalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami
dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy do 100 km/h,
początkowo możliwe porywy do 130 km/h.

Ważność: od godz. 07:30 dnia 02.07.2022 do godz. 07:30 dnia 03.07.2022   

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego. Temperatura
maksymalna od 23°C do 25°C, nad morzem około 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad samym
morzem początkowo dość silny, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni, po
południu słabnący i przechodzący w zmienny.
W nocy bezchmurnie i zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 10°C na wschodzie do
14°C na zachodzie regionu, nad samym morzem od 15°C do 17°C. Lokalnie silne zamglenie.
Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego, nad samym morzem okresami
umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych.

prognozę 97358/2022 opracował synoptyk dyżurny Michał Szewczyk, dnia 2022-07-01 06:16 

Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres reklamacje@imgw.pl. 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

81-342 Gdynia ul. Waszyngtona 42
tel: 58-6288150, osłona morska 58-6288154, fax: 058-6203422

email: meteo.gdynia@imgw.pl
www: www.imgw.pl


