
ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO 

Na okres: od godz. 19:30 dnia 10.12.2022 (sobota)

          do godz. 19:30 dnia 15.12.2022 (czwartek)

10/11 - 11.12 (sobota/niedziela - niedziela)

Zachmurzenie całkowite. Nad ranem i w ciągu dnia opady śniegu. Okresami opady o natężeniu

umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm na północy do 20 cm

na południu województwa. Możliwe zawieje śnieżne. W czasie opadów i zawiei ograniczenie

widzialności do 200 m. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C. Temperatura maksymalna od

-2°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków północnych.

11/12 - 12.12 (niedziela/poniedziałek - poniedziałek)

Zachmurzenie duże i całkowite. Opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym.

Przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Możliwe zamiecie i zawieje śnieżne. W czasie opadów

i zawiei ograniczenie widzialności do 200 m. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C.

Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty,

północno-zachodni.

12/13 - 13.12 (poniedziałek/wtorek - wtorek)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu. Temperatura

minimalna od -8°C do -5°C, miejscami na południu województwa spadek do -13°C.

Temperatura maksymalna od -5°C do -3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty,

z kierunków zachodnich.

13/14 - 14.12 (wtorek/środa - środa)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe również rozpogodzenia. Temperatura

minimalna od -15°C do -12°C. Temperatura maksymalna od -6°C do -4°C. Wiatr słaby i

umiarkowany, południowo-zachodni.

14/15 - 15.12 (środa/czwartek - czwartek)

Zachmurzenie duże, w nocy większe przejaśnienia. Okresami opady śniegu. Temperatura

minimalna od -13°C do -10°C. Temperatura maksymalna od -5°C do -3°C. Wiatr słaby i

umiarkowany, zachodni.
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Reklamacje dotyczące produktu można  składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres reklamacje@imgw.pl.
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