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INFORMACJA
dot. oceny prognozowanej sytuacji meteorologicznej w kraju w dniach 3 - 4 sierpnia br.1
WNIOSKI
W piątek (03.08) przewiduje się w całej Polsce możliwość wystąpienia burz, z intensywnymi opadami
deszczu, lokalnie z gradem (do 4 cm średnicy) i gwałtownymi porywami wiatru. Najsilniejsze burze
prognozowane są na linii od Śląska po Warmię i Mazury, a także na Pomorzu.
W sobotę (04.08) w całym kraju możliwe są burze , lokalnie z gradem (do 4 cm średnicy), przy czym słabe
burze prognozowane są na zachodzie kraju, na pozostałym obszarze, a zwłaszcza w Polsce centralnej
i wschodniej przewidywane są burze silniejsze.
Aktualnie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne IMGW 1 stopnia (w skali 3-stopniowej) o możliwości
wystąpienia burz z gradem dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego,
świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego. Dalsze ostrzeżenia lub zmiana stopnia już wydanych zależy od
dynamiki zjawisk atmosferycznych.
W związku z prognozowanymi opadami deszczu i burzami IMGW wydało ostrzeżenie hydrologiczne 2 st.
(w skali 3-stopniowej) na obszarze woj. dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i śląskiego. Możliwe są
lokalne, gwałtowne wzrosty stanów wody w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry, lokalnie,
szczególnie na małych ciekach górskich i podgórskich mogą wystąpić przekroczenia stanów
ostrzegawczych.
Według oceny zagrożeń IMGW2, w wyniku intensywnych opadów burzowych możliwe są gwałtowne
wzrosty stanu wody na lewobrzeżnych dopływach środkowej Odry w województwach dolnośląskim
i opolskim oraz lokalnie na niewielkich ciekach przebiegających przez tereny zurbanizowane i górskie
w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim,
warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, śląskim, małopolskim, lubelskim, podkarpackim
i świętokrzyskim. Przewidywane burze z ulewnym deszczem mogą spowodować lokalne podtopienia
i szkody w infrastrukturze.
Jednostki podległe wojewodom powinny prowadzić stały monitoring prognoz meteorologicznych
IMGW oraz wydawanych przez IMGW ostrzeżeń o niebezpiecznych zjawiskach.
SZCZEGÓŁOWA PROGNOZA POGODY
Piątek (03.08)
Początkowo w zachodniej połowie a potem także i we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu
i burze. Miejscami burze mogą być gwałtowne, połączone z opadami gradu. Prognozowana maksymalna
wielkość opadów w burzach do 30 mm, a lokalnie, zwłaszcza na południowym zachodzie Polski, do 40 mm,
miejscami nawet do 60 mm. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.
Sobota (04.08)
W całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, a w części południowej i wschodniej także i burze, lokalnie
z gradem. Prognozowana wielkość opadów w burzach do 25 mm, porywy wiatru do 80 km/h.

1

Informacja przygotowana na podstawie Analizy warunków burzowych oraz Prognozy pogody dla Polski na okres 34.08.2012 opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW.
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Prognoza zagrożeń hydrologicznych i meteorologicznych, przygotowywana dla RCB i przekazywana raz na dobę przez
Centrum Nadzoru Operacyjnego IMGW.
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