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OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 67 - Burze z
gradem, Silny wiatr

Zasięg ostrzeżeń w województwie

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 67

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:49 dnia 20.05.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/2

Obszar  (w  nawiasie  numer  ostrzeżenia  dla  powiatu)  powiaty:  jędrzejowski(49),  konecki(50),
włoszczowski(50)  Ważność  od  godz.  00:00  dnia  21.05.2022  do  godz.  08:00  dnia  21.05.2022

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz
porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

Uwagi: Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: opatowski(51), sandomierski(51)

Ważność: od godz. 10:00 dnia 21.05.2022 do godz. 19:00 dnia 21.05.2022



Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z
zachodu i północnego zachodu.

Uwagi: Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)  powiaty:  buski(51), kazimierski(50), Kielce(52), kielecki(52),
opatowski(50),  ostrowiecki(50),  pińczowski(51),  sandomierski(50),  skarżyski(51),  starachowicki(50),
staszowski(50)  

Ważność: od godz. 01:00 dnia 21.05.2022 do godz. 08:00 dnia 21.05.2022

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz
porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie do 85 km/h. Miejscami możliwy grad.

Uwagi: Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(52), jędrzejowski(50), kazimierski(51), Kielce(53),
kielecki(53), konecki(51), ostrowiecki(51), pińczowski(52), skarżyski(52), starachowicki(51), staszowski(51),
włoszczowski(51)

Ważność: od godz. 08:00 dnia 21.05.2022 do godz. 17:00 dnia 21.05.2022

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z
zachodu i północnego zachodu.

Uwagi: Brak.
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