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Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 57
wydanego dnia 24.07.2017 o godz. 20:21
Nazwa biura

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/1

Obszar

województwo pomorskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 09:00 dnia 25.07.2017 do godz. 15:00 dnia 26.07.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym.
Strefa opadów bardzo wolno przemieszczać się będzie od południowych granic województwa
ku północy. W dniu dzisiejszym najwięcej opadów wystąpi na krańcach południowych
województwa, prognozowana wysokość do godziny 18.00 od 5 mm do 15 mm. W nocy
25/26.07 od 18:00 do 06:00, suma opadów od 10 mm do 30 mm, w dzień 26.07 od 06:00 do
15:00 od 5 mm do 15 mm. Całkowita, prognozowana suma opadów, od 06:00 dnia 25.07 do
15:00 dnia 26.07 na obszarze całego województwa wyniesie od 15 mm do 30 mm, lokalnie do
45 mm.

Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)

90%

Uwagi

Zmiana dotyczy przedłużenia ważności ostrzeżenia i uszczegółowienia treści. Istnieje małe
prawdopodobieństwo, że ostrzeżenie zostanie podwyższone do stopnia 2.

Dyżurny synoptyk

Agnieszka Drwal-Tylmann

Godzina i data wydania

godz. 08:51 dnia 25.07.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 pomorskie od 09:00/25.07 do 15:00/26.07.2017 opady
od 30 mm do 45 mm

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA pomorskie, silny deszcz dziś i jutro 25 i 26.07, opady 15 mm do 30
mm, lokalnie 45 mm

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.

