
ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO    

Na okres: od godz. 19:30 dnia 23.06.2021 (środa)
          do godz. 19:30 dnia 28.06.2021 (poniedziałek)   

23/24 - 24.06 (środa/czwartek - czwartek)
Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu
i burze, możliwy grad. Prognozowana suma opadów w burzy do 30 mm. Temperatura minimalna
od 16°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 16°C. Temperatura maksymalna od 28°C
do 31°C, w rejonach podgórskich od 25°C do 27°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.
W burzy porywy wiatru do 80 km/h.

24/25 - 25.06 (czwartek/piątek - piątek)
Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze.
Możliwy grad. Prognozowana suma opadów w burzy do 25 mm. Temperatura minimalna od 16°C do
19°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 16°C. Temperatura maksymalna od 27°C na zachodzie
województwa do 32°C na wschodzie, w rejonach podgórskich od 24°C do 27°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W burzy porywy wiatru do 70 km/h.

25/26 - 26.06 (piątek/sobota - sobota)
Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe
burze. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C, w rejonach podgórskich od 11°C do 13°C.
Temperatura maksymalna od 21°C do 24°C, w rejonach podgórskich od 19°C do 21°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W burzy porywy wiatru do 65 km/h.

26/27 - 28.06 (sobota/niedziela - poniedziałek)
Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna
od 11°C do 13°C, w rejonach podgórskich od 9°C do 11°C. Temperatura maksymalna od 21°C do
23°C, w rejonach podgórskich od 19°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

prognozę 99218/2021 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Piotr Wałach, dnia 2021-06-21 12:33 

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