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6-dniowa prognoza pogody dla województwa mazowieckiego na okres: 08 - 14.04.2021 
 

09.04.2021 
Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od -
2°C do 0°C. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, 
południowo-zachodni. 
10.04.2021 
Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i zachodzie wzrastające do dużego i 
tam po południu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. 
Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, 
południowo-zachodni i południowy. 
11.04.2021 
Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Temperatura 
maksymalna od 15°C do 17°C. Wiatr umiarkowany, we wschodniej połowie województwa 
okresami dość silny i porywisty, na zachodzie okresami słaby, południowo-wschodni i 
południowy. 
12.04.2021 
Zachmurzenie przeważnie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego i całkowitego. 
Miejscami możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 6°C do 8°C. 
Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C. Wiatr początkowo przeważnie słaby, południowy 
i południowo-zachodni, po południu od zachodu gwałtownie wzmagający się do 
umiarkowanego i dość silnego, miejscami porywistego, północno-zachodniego. 
13.04.2021 
Zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu, na południu i wschodzie także deszczu ze 
śniegiem i śniegu. Opady okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, zwłaszcza na 
południu regionu. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C. Temperatura maksymalna od 4°C 
na południu do 9°C na północy. Wiatr przeważnie umiarkowany, pod wieczór na południu 
porywisty, północny i północno-wschodni. 
14.04.2021 
Zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie deszczu. Opady 
wystąpią głównie w nocy i nad ranem. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Temperatura 
maksymalna od 2°C na wschodzie do 8°C na zachodzie. Wiatr w nocy i początkowo w dzień 
umiarkowany i dość silny, zwłaszcza na południu i wschodzie porywisty, po południu 
stopniowo słabnący, północno-zachodni. 
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Prognoza hydrologiczna dla woj. mazowieckiego na okres: 09 - 14.04.2021 
 

W okresie prognostycznym stan wody w rzekach woj. mazowieckiego układał się będzie w 
strefie wody średniej, lokalnie w wysokiej i niskiej. 
Na Wiśle przewiduje się opadanie i wahania stanu wody w strefie wody średniej, lokalnie w 
niskiej. 
Na dopływach Wisły w rejonie woj. mazowieckiego przewiduje się stabilizację i opadanie 
stanu wody, w strefie wody średniej, lokalnie w wysokiej i niskiej.  
 
Opracowanie: dyżurny hydrolog Marcin Dominikowski 
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