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Prognozowana sytuacja meteorologiczna w dniach 24-28.08, godz. 15.15 

 

 W dniu 23.08 IMGW wydał 10 ostrzeżeń meteorologicznych  

1. stopnia o prognozowanych upałach dochodzących do 34 °C na terenie 

województw: opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, 

małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego oraz 

mazowieckiego (prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 95 proc., termin 

obowiązywania ostrzeżeń - do 26.08), a także dodatkowo 3 ostrzeżenia 

meteorologiczne 1. stopnia o możliwości wystąpienia burz z gradem na 

obszarze Bieszczad, Beskidu Niskiego, Podhala i Beskidu Sądeckiego, 

Śląskiego oraz Żywieckiego (ważność do godz. 20.00 dnia 23.08) podczas 

których opady deszczu wyniosą lokalnie do 15 mm, a wiatr osiągnie  

w porywach do 90 km/h. 

 24.08 w obszarze od Mazur przez Podlasie, wschodnie Mazowsze  

po Lubelszczyznę - bez opadów, a na pozostałym obszarze głównie po południu 
lub pod wieczór burze i przelotne opady deszczu. Burzom lokalnie mogą 
towarzyszyć opady gradu lub ulewy. Prognozowana wysokość opadu  

w burzach do 20 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 90 km/h. 

 25.08 na krańcach północno-wschodnich bez opadów. Na pozostałym 

obszarze kraju burze lub przelotny deszcz. Burzom lokalnie mogą towarzyszyć 
opady gradu lub ulewy. Prognozowana wysokość opadu w burzach  
do 20 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 90 km/h. 

 W dniach 26.08 i 27.08 (piątek i sobota) zachmurzenie umiarkowane  
i duże, okresami przelotne opady deszczu. W dniu 26.08 w całym kraju, a 27.08 

we wschodniej połowie Polski również burze. Burzom mogą towarzyszyć ulewy 
i opady gradu. 

 
W związku z prognozowanymi ulewami istnieje możliwość wystąpienia 
lokalnych podtopień, głownie w aglomeracjach miejskich.  

Wiatr w porywach do 90 km/h może powodować szkody. 
 

 Z informacji uzyskanych z CZK PKP wynika, że w przypadku, gdy 

temperatura przekroczy 30 stopni C, wprowadzone zostaną ograniczenia  

w prędkości ruchu pociągów - do 50 km/h, na wybranych odcinkach.  

W dniu dzisiejszym ograniczenie takie obowiązuje na trasie Katowice Ligota – 

Tychy. 
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ma podstaw prawnych, aby 
wprowadzać jakiekolwiek ograniczenia w ruchu pojazdów na drogach, którymi 
zarządza. 

W związku z prognozowaną falą upałów Ministerstwo Infrastruktury na bieżąco 
monitoruje sytuację. 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest w stałym kontakcie z Ministerstwem 
Infrastruktury, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzkimi 
Centrami Zarządzania Kryzysowego oraz PSE Operator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


