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OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 92 - Upał, Burze z
gradem

Zasięg ostrzeżeń w województwie

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 92



WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 14:46 dnia 28.06.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2 ZMIANA

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: kazimierski(61), pińczowski(62)

Ważność: od godz. 14:28 dnia 28.06.2022 do godz. 20:00 dnia 01.07.2022

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Nadal prognozuje się upał, temperatura maksymalna wyniesie od 30°C do 34°C, w czwartek lokalnie
nawet 35°C, a minimalna od 18°C do 21°C.

Uwagi: Wydłużenie ważności ostrzeżenia.

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2 ZMIANA

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: jędrzejowski(61), Kielce(66), kielecki(66), konecki(63),
ostrowiecki(63), skarżyski(64), starachowicki(64), włoszczowski(62)

Ważność: od godz. 14:28 dnia 28.06.2022 do godz. 20:00 dnia 01.07.2022

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Nadal prognozuje się upał, temperatura maksymalna wyniesie od 30°C do 33°C, a minimalna od 18°C
do 21°C.

Uwagi: Wydłużenie ważności ostrzeżenia.

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/2

Obszar  (w  nawiasie  numer  ostrzeżenia  dla  powiatu)  powiaty:  opatowski(64),  ostrowiecki(64),  sandomierski(64),
starachowicki(65), staszowski(63) 

Ważność: od godz. 15:00 dnia 28.06.2022 do godz. 22:00 dnia 28.06.2022

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm
do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Uwagi: Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/2

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(64), jędrzejowski(62), kazimierski(62), Kielce(67),
kielecki(67), konecki(64), pińczowski(63), skarżyski(65), włoszczowski(63)

Ważność: od godz. 13:00 dnia 28.06.2022 do godz. 21:00 dnia 28.06.2022

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm
do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Uwagi: Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/3 ZMIANA



Obszar  (w  nawiasie  numer  ostrzeżenia  dla  powiatu)  powiaty:  buski(63),  opatowski(63),  sandomierski(63),
staszowski(62) 

Ważność: od godz. 14:28 dnia 28.06.2022 do godz. 20:00 dnia 01.07.2022

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Nadal prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 32°C do 35°C, w piątek lokalnie
37°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

Uwagi: Podniesienie stopnia zagrożenia i wydłużenie ważności
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