
 Aktualne OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE 

 

 
OSTRZEŻENIE Nr 30   Burze z gradem/1

Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od 2018-05-22 14:00:00 do 2018-05-22 20:30:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 80 
km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo: 80% (Burze z gradem)
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2018-05-22 07:34:00
Synoptyk IMGW-PIB: Mateusz Barczyk
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Ważne od 7:30 2018-05-22             Ważne od 7:30 2018-05-23            Ważne od 7:30 2018-05-24 
do 7:30 2018-05-23                         do 7:30 2018-05-24                        do 7:30 2018-05-25

     

Od 7:30 2018-05-22 do 7:30 2018-05-23:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Burze z gradem   Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 15 mm, lokalnie na wschodzie około 20 mm, 
oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie opady gradu.
Czas wydania: 2018-05-21 14:19:00
Synoptyk IMGW-PIB: Mateusz Barczyk

Od 7:30 2018-05-23 do 7:30 2018-05-24:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Burze z gradem   Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Prognozuje się, głównie na południu województwa, wystąpienie burz z opadami deszczu do 15 mm, 
oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie opady gradu.
Czas wydania: 2018-05-21 14:19:00
Synoptyk IMGW-PIB: Mateusz Barczyk

Prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 
źródło: http://www.pogodynka.pl/ostrzezenia/wojewodztwo-mazowieckie
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Stopień ostrzeżenia Opis

3

Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk
meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo
duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie

życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie
działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego

śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. 
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Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk
meteorologicznych powodujących duże straty materialne i

zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu
ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba

śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. 
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Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk
meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne,

możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach
narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i
niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia

komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. 

0 Brak ostrzeżeń 

K
Komunikat meteorologiczny – krótka informacja o obserwowanych
niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych – ich lokalizacji,

natężeniu, przebiegu i prognozowanym dalszym rozwoju sytuacji. 


