
Zasięg ostrzeżeń w województwie

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 227

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 10:22 dnia 30.09.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Intensywne opady deszczu/2 ZMIANA

Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: gorlicki(128), limanowski(115), nowosądecki(132), nowotarski(131), Nowy Sącz(117),
suski(128), tatrzański(126)

Ważność od godz. 10:30 dnia 30.09.2020 do godz. 10:00 dnia 01.10.2020

Prawdopodobieństwo 90%

Przebieg Od wieczora 29.09 wysokość opadów deszczu miejscami wyniosła około 25 mm. Prognozuje się
dalsze występowanie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym.
Prognozowana łączna wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 70 mm
do 90 mm.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 małopolskie (7 powiatów) od 10:30/30.09 do
10:00/01.10.2020 90 mm. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski,
Nowy Sącz, suski i tatrzański.

RSO Woj. małopolskie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych
opadach deszczu

Uwagi W miarę rozwoju sytuacji meteorologicznej ostrzeżenie może być zmienione.

Zjawisko/Stopien zagrożenia Intensywne opady deszczu/1

Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: bocheński(93), brzeski(92), chrzanowski(89), dąbrowski(94), krakowski(92),
Kraków(91), myślenicki(109), oświęcimski(91), proszowicki(92), tarnowski(97), Tarnów(95),
wadowicki(101), wielicki(93)
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Ważność od godz. 23:00 dnia 29.09.2020 do godz. 10:00 dnia 01.10.2020

Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym.
Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 50
mm.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 małopolskie (13 powiatów) od 23:00/29.09 do
10:00/01.10.2020 50 mm. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski,
krakowski, Kraków, myślenicki, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, Tarnów, wadowicki
i wielicki.

RSO Woj. małopolskie (13 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o intensywnych opadach deszczu

Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB

Piotr Ramza

  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.
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