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Zasięg ostrzeżeń w województwie

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 12
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:44 dnia 18.01.2021
Zjawisko/Stopien zagrożenia

Opady marznące/1

Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: białogardzki(9), choszczeński(10), drawski(10), goleniowski(9), gryficki(7),
gryfiński(9), kamieński(7), kołobrzeski(7), Koszalin(9), koszaliński(9), łobeski(9),
myśliborski(10), policki(8), pyrzycki(10), sławieński(9), stargardzki(10), Szczecin(8),
szczecinecki(10), świdwiński(9), Świnoujście(7), wałecki(10)

Ważność

od godz. 17:00 dnia 18.01.2021 do godz. 11:00 dnia 19.01.2021

Prawdopodobieństwo

80%

Przebieg

Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu ze śniegiem
i deszczu powodujących gołoledź. Marznące opady będą stopniowo przemieszczać się z zachodu
na wschód.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 zachodniopomorskie (wszystkie powiaty) od
17:00/18.01 do 11:00/19.01.2021 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: wszystkie
powiaty.

RSO

Woj. zachodniopomorskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego
stopnia o opadach marznących

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB

Mariusz Pilipczuk
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Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
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Zasięg ostrzeżenia w województwie

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 10
Nazwa biura

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich - Wydział w Szczecinie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Opady marznące/ 1

Obszar

województwo zachodniopomorskie powiat myśliborski

Ważność

od godz. 17:00 dnia 18.01.2021 do godz. 11:00 dnia 19.01.2021

Przebieg

Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu ze śniegiem
i deszczu powodujących gołoledź. Marznące opady będą stopniowo przemieszczać się z zachodu
na wschód.

Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB

Mariusz Pilipczuk

Godzina i data wydania

godz. 12:43 dnia 18.01.2021

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 zachodniopomorskie/myśliborski od
17:00/18.01 do 11:00/19.01.2021 marznące opady, drogi śliskie.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Ważność: od godz. 13:30 dnia 18.01.2021 do godz. 19:30 dnia 18.01.2021
Po południu i wieczorem zachmurzenie duże. Postępujące od zachodu słabe opady śniegu.
Temperatura maksymalna od -12°C na wschodzie do -1°C na zachodzie, wystąpi wieczorem.
Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków południowych.
Ważność: od godz. 19:30 dnia 18.01.2021 do godz. 19:30 dnia 19.01.2021
W nocy zachmurzenie duże, na zachodzie większe przejaśnienia. Opady śniegu, na
zachodzie przechodzące stopniowo w deszcz ze śniegiem i deszcz i tutaj miejscami opady
marznące powodujące gołoledź. Na wschodzie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do
5 cm. Na drogach ślisko. Temperatura minimalna od -12°C na wschodzie do -1°C na
zachodzie, wystąpi wieczorem, temperatura do rana będzie stopniowo rosnąć od -3°C na
wschodzie do 2°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże. Opady śniegu i śniegu z deszczem przechodzące w deszcz.
Miejscami na wschodzie opady marznące i powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od
1°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni.
Ważność: od godz. 19:30 dnia 19.01.2021 do godz. 19:30 dnia 20.01.2021
W nocy zachmurzenie duże, na zachodzie większe przejaśnienia. Opady śniegu z deszczem
i deszczu. Na krańcach wschodnich opady początkowo marznące i powodujące gołoledź.
Temperatura minimalna od 0°C do 1°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65
km/h, południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 3°C na wschodzie do 6°C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość
silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
Ważność od godz. 19:30 dnia 18.01.2021 do godz. 19:30 dnia 19.01.2021
W nocy, przez Polskę z zachodu na wschód, przemieszczać się będzie zatoka z frontem
okluzji, a w dzień, na zachodzie, pojawi się kolejna zatoka z frontem ciepłym. Obie
zatoki związane będą z niżem znad Morza Północnego. Nad wschodnimi obszarami kraju
pozostanie powietrze arktyczne, z kolei nad zachodnie zacznie napływać masa powietrza
polarnego morskiego. Spadek ciśnienia.
Ważność od godz. 19:30 dnia 19.01.2021 do godz. 19:30 dnia 20.01.2021
Polska będzie w zatoce z frontem ciepłym, związanej z niżem z ośrodkami nad Wielką
Brytanią. Będziemy w powietrzu polarnym morskim, na zachodzie cieplejszym. W nocy spadek
ciśnienia, w dzień ciśnienie bez większych zmian.
prognozę 11595/2021 opracował synoptyk dyżurny Mariusz Pilipczuk, dnia 2021-01-18 12:27
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres mok@imgw.pl.

