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Pan/Pani 

Wójt, Burmistrz 

/wszyscy powiatu żuromińskiego/ 

6-dniowa prognoza pogody dla województwa mazowieckiego na okres: 16 - 21.12.2022 

16.12.2022 

Zachmurzenie duże. Miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie województwa, opady śniegu. 

Opady mogą być okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej 

miejscami na południu i wschodzie o około 8 cm. Temperatura minimalna od -13°C na północy do -

9°C na zachodzie. Temperatura maksymalna od -5°C do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni 

skręcający na północny. 

17.12.2022 

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od - 11°C 

na północy do -7°C na południu. Temperatura maksymalna od -6°C do -3°C. Wiatr słaby, północno-

zachodni i północny. 

18.12.2022 

Zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura minimalna od -17°C na wschodzie i południu do -

11°C na zachodzie. Temperatura maksymalna od -7°C do -4°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i 

północny skręcający na południowo-wschodni. 

19.12.2022 

Zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna od -15°C na wschodzie i południu 

do -9°C na zachodzie. Temperatura maksymalna od -5°C do -3°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, 

południowo-wschodni i południowy. 

20.12.2022 

Zachmurzenie duże. Opady śniegu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Przejściowo 

również opady deszczu marznącego powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -6°C do -4°C. 

Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowy. 

21.12.2022 

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna od 0°C do 1°C. Temperatura 

maksymalna od 2°C do 3°C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, południowy. 

Prognoza hydrologiczna dla woj. mazowieckiego na okres: 16 - 22.12.2022 

W okresie prognostycznym stan wody w rzekach woj. mazowieckiego układał się będzie w strefie 

wody niskiej i średniej, lokalnie w wysokiej. 

Na Wiśle przewiduje się: do ujścia Narwi stabilizację i opadanie stanu wody, poniżej ujścia Narwi 

początkowo nieznaczne wzrosty, następnie stabilizację i opadanie – w strefie wody niskiej, lokalnie  

w średniej. Istnieje możliwość wahań, związanych z rozwojem zjawisk lodowych. 

Na dopływach Wisły w rejonie woj. mazowieckiego przewiduje się stabilizację i wahania stanu wody, 

związane z dalszym rozwojem zjawisk lodowych. Pod koniec okresu istnieje możliwość lokalnych 

wzrostów, związanych ze spływem wód opadowo-roztopowych. Poziom wody będzie układał się w 

strefie wody niskiej i średniej, lokalnie w wysokiej. 
Opracowanie: dyżurny hydrolog Anita Banaszek 
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