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6-dniowa prognoza pogody dla województwa mazowieckiego na okres: 17- 22.12.2021 

  

 

17.12.2021  

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami na wschodzie i południu możliwe słabe opady 

deszczu lub deszczu ze śniegiem. Nad ranem możliwe gdzieniegdzie silne zamglenia. Temperatura minimalna 

od 0°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr  słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, 

północno-zachodni.  

  

18.12.2021  

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu i wschodzie niewielka możliwość słabych 

opadów deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -1°C do 2°C. Temperatura maksymalna od 

2°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i północny.  

  

19.12.2021  

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, pod koniec dnia ochłodzenie i opady 

deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C.Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C. Wiatr 

umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni.  

  

20.12.2021  

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna około 0°C.  

Temperatura  maksymalna od -1°C do 2°C wystąpi rano, z upływem dnia będzie się ochładzać. Wiatr 

umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i północny.  

  

21.12.2021  

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od - 

7°C  

do - 4°C.  Temperatura maksymalna  od  -4°C  do -1°C. Wiatr  umiarkowany, w nocy północny, w dzień 

skręcający na zachodni i południowo-zachodni.  
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22.12.2021  

Zachmurzenie duże, lokalnie większe przejaśnienia. Okresami opady śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do 

-1°C. Temperatura maksymalna od -2°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w nocy południowo-zachodni, 

w dzień skręcający na północno-zachodni i północy.  

  

  

Prognoza hydrologiczna dla woj. mazowieckiego na okres: 17 - 23.12.2021  

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 stabilizację i opadanie stanu wody – w strefie wody niskiej i średniej.  

Na dopływach Wisły w rejonie woj. mazowieckiego przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody a także 

lokalne wahania, związane ze spływem wody z topniejącej pokrywy śnieżnej (w pierwszej części omawianego 

okresu) oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody średniej,  lokalnie w niskiej i wysokiej.  
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