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6-dniowa prognoza pogody dla województwa mazowieckiego na okres: 19 - 24.06.2020  
 
19.06.2020  
Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże i wtedy przelotne opady deszczu oraz 
burze, lokalnie z małym gradem. Suma opadów deszczu w burzach do 40 mm, lokalnie do 50 
mm. W nocy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 
15°C do 17°C. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. Wiatr na ogół słaby, południowo-
wschodni, przejściowo zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.  
20.06.2020  
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z 
gradem. Suma opadów deszczu w burzach do 30 mm. W nocy lokalnie mgły ograniczające 
widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 16°C do 18°C. Temperatura maksymalna 
od 19°C na zachodzie do 26°C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i 
północno-zachodni, na wschodzie przejściowo słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru 
do 70 km/h.  
21.06.2020  
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Na wschodzie 
województwa możliwe burze z gradem. W czasie burz opady deszczu o natężeniu 
umiarkowanym i silnym. Temperatura minimalna od 16°C do 17°C. Temperatura 
maksymalna od 22°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.  
W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.  
22.06.2020  
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. W wschodniej 
połowie województwa możliwe burze, lokalnie z gradem. W czasie burz opady deszczu o 
natężeniu umiarkowanym i silnym. Temperatura minimalna od 15°C do 16°C. Temperatura 
maksymalna od 22°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz 
porywy wiatru do 70 km/h.  
23.06.2020  
Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i wtedy przelotne opady deszczu. Możliwe 
burze, lokalnie z gradem. W czasie burz opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. 
Temperatura minimalna od 14°C do 17°C. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C. Wiatr 
na ogół umiarkowany, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 70 
km/h.  
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24.06.2020  
Zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południu województwa duże i tam możliwe 
przelotne opady deszczu oraz burze. W czasie burz opady deszczu o natężeniu 
umiarkowanym i silnym. Temperatura minimalna od 14°C na zachodzie, około 16°C w 
centrum do 18°C na wschodzie województwa. Temperatura maksymalna od 26°C do 27°C. 
Wiatr umiarkowany, północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 
km/h.  
 
Prognoza hydrologiczna dla woj. mazowieckiego na okres: 19-25.06.2020  
 
W okresie prognostycznym stan wody w rzekach woj. mazowieckiego układał się będzie w 
strefie wody średniej, lokalnie w niskiej i wysokiej.  
 
Na Wiśle przewiduje się wahania stanu wody, związane ze spływem wód opadowych z 
górnej części zlewni - w strefie wody średniej i niskiej.  
 
Na dopływach Wisły w rejonie woj. mazowieckiego przewiduje się: wahania stanu wody, z 
przewagą wzrostów, związane z prognozowanymi, miejscami intensywnymi opadami 
deszczu o charakterze burzowym, miejscami również z pracą urządzeń hydrotechnicznych – 
początkowo w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej, następnie  
w strefie wody średniej, lokalnie w wysokiej i niskiej.  
 
 
Opracowanie: synoptyk hydrolog Magdalena Pachocka 
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