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RAPORT SYTUACYJNY  
sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna 

stan na godz. 13.00 

 
Zgodnie z prognozą IMGW, od 28 do 30 października na znaczącym obszarze kraju będzie 
występował  silny i porywisty wiatr (lokalnie do  110 km/h) oraz  opady deszczu – na południu  
i wschodzie wysokość opadu wyniesie do 25 mm. Wysoko w  górach prognozowane są opady 
śniegu, a w związku z silnym wiatrem (do 130 km/h) także zamiecie i zawieje śnieżne. 

Na północy i południu kraju przewidywane są wzrosty stanów wody w rzekach, lokalnie  
powyżej ostrzegawczych. W województwach południowych miejscami przebieg zjawiska może 
być gwałtowny. 

IMGW stosownie do prognozowanego rozwoju sytuacji będzie sukcesywnie wydawał 
i aktualizował ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne.  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

Od soboty (28.10) do poniedziałku (30.10) prognozowany jest silny i porywisty wiatr.   

 w sobotę na zachodzie i Pomorzu porywy wiatru wyniosą 70 km/h, na wybrzeżu 90-100 km/h; 

 w nocy z soboty na niedzielę w zachodniej połowie kraju porywy osiągnął do 100 km/h,  
a lokalnie na wybrzeżu zachodnim, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i na południu Ziemi Łódzkiej 
do 110 km/h; 

 w niedzielę na przeważającym obszarze kraju wiatr w porywach do 90 km/h;  w  zachodniej 
połowie kraju i na wybrzeżu do 100 km/h, a lokalnie przed południem na Ziemi Lubuskiej,  
w Wielkopolsce i na Ziemi Łódzkiej do 110 km/h; 

 w nocy z niedzieli na poniedziałek najsilniejsze porywy wiatru do 100 km/h w centrum  
i we wschodniej połowie kraju;  

 w poniedziałek najsilniejsze porywy wiatru na północnym wschodzie i wschodzie do 100 km/h,  
a miejscami na północnym wschodzie do 110 km/h. 

 W analizowanym okresie prognozowane są opady deszczu, a wysoko w górach śniegu. 
Początkowo na wybrzeżu wysokość opadu do 15 mm, na wybrzeżu wschodnim do 20 mm, a na 
Pogórzu Sudeckim do 25 mm. W niedzielę na południu i wschodzie prognozuje się opady   
15-25 mm, a wysoko w górach będzie padać śnieg, możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne.  

IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne: 

 2/3 o wzroście stanów wody powyżej ostrzegawczych, lokalnie z możliwością osiągnięcia 
stanów alarmowych dla województw zachodniopomorskiego (rzeki Przymorza), pomorskiego 
(zlewnie rzek uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego) i warmińsko-mazurskiego 
(zlewnie rzek uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego). 

 1/3 o wzroście stanów wody punktowo z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych 
dla województw śląskiego (zlewnie: Małej Wisły, Przemszy, Brynicy oraz Soły, a także mniejsze 
cieki i zlewnie zurbanizowane) oraz małopolskiego  (zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca oraz 
mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły, a także zlewnie zurbanizowane). W obu województwach 
miejscami wzrosty stanów wody mogą mieć charakter gwałtowny.    


