
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO  - AKTUALIZACJA

Aktualizacja dotyczy: zjawisk na pierwszą noc   

ważność od godz. 20:30 dnia 29.11.2017 do godz. 19:30 dnia 30.11.2017   

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Silne zamglenie. Miejscami,
głównie na zachodzie województwa mgła marznąca ograniczająca widzialność od 200 do 500 m,
lokalnie do 100 m. Na wschodzie województwa lokalnie słabe opady śniegu lub deszczu ze
śniegiem. Temperatura minimalna od -1°C do 0°C. Miejscami oblodzenie nawierzchni. Wiatr
słaby, z kierunków południowych.

W dzień zachmurzenie duże. Postępujące od południowego-wschodu województwa opady śniegu,
początkowo deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1°C do 2°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

ważność od godz. 19:30 dnia 30.11.2017 do godz. 19:30 dnia 01.12.2017   

  W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu, głownie na wschodzie województwa.
Temperatura minimalna od -1°C do 0°C. Lokalnie oblodzenie nawierzchni. Wiatr słaby
i umiarkowany, w drugiej połowie nocy porywisty, północno-wschodni i północny, skręcający
na zachodni.

  W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i w części
południowej województwa śniegu. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 20:30 dnia 29.11.2017 do godz. 19:30 dnia 30.11.2017   

  W nocy Polska będzie pod wpływem niżu z ośrodkami nad południową Szwecją i Niziną
Padańską. W dzień ośrodek niżowy z systemem frontów atmosferycznych znad Niziny
Padańskiej przez Nizinę Węgierską przesunie się nad wschodnią Polskę. Nad Polską zalegać
będzie polarna morska masa powietrza, na południowym wschodzie cieplejsza, na północnym
zachodzie chłodniejsza. Przewiduje się spadek ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 30.11.2017 do godz. 19:30 dnia 01.12.2017   

  W ciągu następnej doby ośrodek niżowy znad wschodniej Polski przemieszczał się będzie
nad Zatokę Ryską. Nad Polskę, z północnego zachodu napływać będzie chłodna, polarna
morska masa powietrza. Na południu kraju przewiduje się wzrost ciśnienia, na północy
w nocy spadek, w dzień wzrost.

prognozę 14249/2017 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Małgorzata Miłkowska, dnia 2017-11-29 20:29 

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