8 czerwca 2018

Komunikaty i ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE O OBLODZENIU

Zjawisko/Stopień zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bialski(96), Biała Podlaska(96), biłgorajski(101), Chełm(95), chełmski(95),
hrubieszowski(93), janowski(98), krasnostawski(96), kraśnicki(98), lubartowski(93), lubelski(96),
Lublin(95), łęczyński(95), łukowski(95), opolski(95), parczewski(96), puławski(94), radzyński(95),
rycki(95), świdnicki(94), tomaszowski(96), włodawski(97), zamojski(97),
Zamość(97)
Ważność od godz. 18:00 dnia 06.12.2021 do godz. 09:00 dnia 07.12.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie oraz po
opadach deszczu ze śniegem lub mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura
minimalna od -5°C do -2°C, temperatura minimalna przy gruncie od -5°C do -3°C. Ujemna
temperatura
powietrza utrzyma się do czwartku (9.12).
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 lubelskie (wszystkie powiaty) od 18:00/06.12 do
09:00/07.12.2021 temp. min. od -5 st. do -2 st., przy gruncie do -5 st., ślisko. Dotyczy powiatów:
wszystkie powiaty.
RSO Woj. lubelskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o oblodzeniu
Uwagi Brak.
SILNY DESZCZ Z BURZAMI

Obszar województwo lubelskie powiat lubartowski
Ważność od godz. 23:00 dnia 16.08.2021 do godz. 11:00 dnia 17.08.2021

Przebieg Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość
opadu
od 30 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Katarzyna Ścisłowska
Godzina i data wydania godz. 11:55 dnia 16.08.2021
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 lubelskie/lubartowski od 23:00/16.08 do
11:00/17.08.2021 50 mm; porywy 90km/h.
OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 2
Obszar województwo lubelskie powiat lubartowski
Ważność od godz. 14:00 dnia 15.07.2021 do godz. 08:00 dnia 16.07.2021
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć nawalne opady deszczu do 40
mm,
lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad. Największa intensywność
zjawisk będzie w nocy.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Ze względu na dynamiczne warunki meteorologiczne ostrzeżenie może zostać
zaktualizowane.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Kamil Walczak
Godzina i data wydania godz. 09:52 dnia 15.07.2021
OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1
Obszar województwo lubelskie powiat lubartowski
Ważność od godz. 07:30 dnia 13.07.2021 do godz. 24:00 dnia 13.07.2021
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do
30
mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB
Mariusz Cebula
Godzina i data wydania godz. 07:13 dnia 13.07.2021
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 lubelskie/lubartowski od 07:30/13.07 do
24:00/13.07.2021 deszcz 40 mm, grad, porywy 80 km/h
OSTRZEŻENIE O UPAŁACH

Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ 2
Obszar województwo lubelskie powiat lubartowski
Ważność od godz. 13:00 dnia 12.07.2021 do godz. 20:00 dnia 15.07.2021
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura
minimalna w nocy od 18°C do 21°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%
Uwagi Ostrzeżenie może być kontynuowane.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Katarzyna Ścisłowska
Godzina i data wydania godz. 12:39 dnia 11.07.2021

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1
Obszar województwo lubelskie powiat lubartowski
Ważność od godz. 16:00 dnia 09.07.2021 do godz. 06:00 dnia 10.07.2021
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 20
mm
do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Dorota Pacocha
Godzina i data wydania godz. 12:07 dnia 09.07.2021
OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bialski(56), Biała Podlaska(56), biłgorajski(60), Chełm(57), chełmski(57),
hrubieszowski(56), janowski(59), krasnostawski(57), kraśnicki(60), lubartowski(56),
lubelski(59), Lublin(58), łęczyński(58), łukowski(56), opolski(59), parczewski(56), puławski(56),
radzyński(56), rycki(57), świdnicki(57), tomaszowski(57), włodawski(56), zamojski(57), Zamość(57)
Ważność od godz. 13:00 dnia 30.06.2021 do godz. 06:00 dnia 01.07.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20
mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 lubelskie (wszystkie powiaty) od 13:00/30.06 do
06:00/01.07.2021 deszcz 40 mm, grad, porywy 90 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. lubelskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
z gradem
Uwagi Istnieje możliwość podniesienia stopnia ostrzeżenia.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Dorota Pacocha
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 2
Obszar województwo lubelskie powiat lubartowski
Ważność od godz. 11:00 dnia 25.06.2021 do godz. 24:00 dnia 25.06.2021
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30
mm
do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do około 100 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Dorota Pacocha
Godzina i data wydania godz. 10:00 dnia 25.06.2021
OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu – powiaty: bialski(52), Biała Podlaska(52),
biłgorajski(55), Chełm(52), chełmski(52),
hrubieszowski(51), janowski(54), krasnostawski(52), kraśnicki(55), lubartowski(52), lubelski(54),
Lublin(53), łęczyński(53), łukowski(52), opolski(54), parczewski(52), puławski(51),
radzyński(52), rycki(52), świdnicki(52), tomaszowski(52), włodawski(52), zamojski(52), Zamość(52)
Ważność od godz. 12:00 dnia 23.06.2021 do godz. 24:00 dnia 23.06.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm,
lokalnie
do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem / 1
Obszar województwo lubelskie powiat lubartowski
Ważność od godz. 15:00 dnia 22.06.2021 do godz. 06:00 dnia 23.06.2021
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm,
lokalnie
do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Kamil Walczak
Godzina i data wydania godz. 11:55 dnia 22.06.2021
OSTRZEŻENIE O UPAŁACH

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia Upał / 1
Obszar wojewodztwo lubelskie powiat lubartowski
Ważność od godz. 13:00 dnia 18.06.2021 do godz. 20:00 dnia 19.06.2021
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 31°C. Temperatura
minimalna w nocy od 13°C do 17°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%
Uwagi Ostrzeżenie może być kontynuowane.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Dorota Pacocha
Godzina i data wydania godz. 09:42 dnia 18.06.2021
OSTRZEŻENIE O INTENSYWNYCH OPADACH ŚNIEGU

Zjawisko/Stopien zagrożenia Intensywne opady śniegu/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: biłgorajski(9), Chełm(10), chełmski(10), hrubieszowski(9), janowski(8), krasnostawski(9),
kraśnicki(8), lubelski(8), Lublin(8), łęczyński(10), opolski(8), świdnicki(9), tomaszowski(9),
zamojski(9), Zamość(9)
Ważność od godz. 04:00 dnia 25.01.2021 do godz. 09:00 dnia 26.01.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym,
powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia od 20 cm do 30 cm.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/2 lubelskie (15 powiatów) od 04:00/25.01 do
09:00/26.01.2021 przyrost pokrywy 30 cm. Dotyczy powiatów: biłgorajski, Chełm, chełmski,
hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubelski, Lublin, łęczyński, opolski,
świdnicki, tomaszowski, zamojski i Zamość.
RSO Woj. lubelskie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych
opadach śniegu
Uwagi Brak.
OSTRZEŻENIE O MARZNĄCYCH OPADACH

Zjawisko/Stopien zagrożenia Opady marznące/1
powiaty: bialski(9), Biała Podlaska(9), biłgorajski(7), Chełm(8), chełmski(8), hrubieszowski(7),
janowski(6), krasnostawski(7), kraśnicki(6), lubartowski(8), lubelski(6), Lublin(6), łęczyński(8),
łukowski(8), opolski(6), parczewski(9), puławski(7), radzyński(9), rycki(7), świdnicki(7),
tomaszowski(7), włodawski(8), zamojski(7), Zamość(7)
Ważność od godz. 05:00 dnia 20.01.2021 do godz. 20:00 dnia 20.01.2021

Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki
powodujących gołoledź. Strefa opadów przemieszczać się będzie z zachodu na wschód regionu.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 lubelskie (wszystkie powiaty) od 05:00/20.01 do
20:00/20.01.2021 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
OSTRZEŻENIE O OBLODZENIU

Zjawisko/Stopien zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bialski(3), Biała Podlaska(3), biłgorajski(2), Chełm(3), chełmski(3), hrubieszowski(2),
janowski(2), krasnostawski(2), kraśnicki(2), lubartowski(3), lubelski(2), Lublin(2), łęczyński(3),
łukowski(3), opolski(2), parczewski(3), puławski(2), radzyński(3), rycki(2), świdnicki(2),
tomaszowski(2), włodawski(3), zamojski(2), Zamość(2)
Ważność od godz. 19:00 dnia 07.01.2021 do godz. 09:00 dnia 08.01.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze
śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu
około -4°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 lubelskie (wszystkie powiaty) od 19:00/07.01 do
09:00/08.01.2021 temp. min. od -3 st. do -1 st., przy gruncie do -4 st., ślisko. Dotyczy powiatów:
wszystkie powiaty.
RSO Woj. lubelskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
oblodzeniu.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie
OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bialski(87), Biała Podlaska(87), biłgorajski(95), Chełm(94), chełmski(94),
hrubieszowski(94), janowski(91), krasnostawski(94), kraśnicki(87), lubartowski(85),
lubelski(88), Lublin(88), łęczyński(89), łukowski(85), opolski(86), parczewski(84), puławski(86),
radzyński(85), rycki(86), świdnicki(87), tomaszowski(94), włodawski(89), zamojski(94),
Zamość(94)
Ważność od godz. 14:00 dnia 05.10.2020 do godz. 22:00 dnia 05.10.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywami
wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 lubelskie (wszystkie powiaty) od 14:00/05.10
do 22:00/05.10.2020 deszcz 20 mm, porywy 90 km/h, grad. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. lubelskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
z gradem
Uwagi Z uwagi na dynamiczną sytuację pogodową stopień ostrzeżenia może zostać podniesiony.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1
Obszar województwo lubelskie powiat lubartowski
Ważność od godz. 13:00 dnia 17.08.2020 do godz. 24:00 dnia 17.08.2020
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm,
lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Godzina i data wydania godz. 07:25 dnia 17.08.2020
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 lubelskie/lubartowski od 13:00/17.08 do
24:00/17.08.2020 deszcz 40 mm, porywy 80 km/h, lokalnie grad.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej,
zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z
późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest
dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 67
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1
Obszar województwo lubelskie powiat lubartowski
Ważność od godz. 14:00 dnia 16.07.2020 do godz. 23:00 dnia 16.07.2020
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm,
lokalnie do
40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB

Katarzyna Ścisłowska
Godzina i data wydania godz. 07:18 dnia 16.07.2020
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 lubelskie/lubartowski od 14:00/16.07 do
23:00/16.07.2020 deszcz 40 mm, porywy 70 km/h, grad

P-121-108-20 ZARZĄDZENIE NR 94 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia
w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10 lipca 2020 r., od godz. 00.01, do dnia 13 lipca
2020 r., do godz. 23.59.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PREZES RADY MINISTRÓW
MATEUSZ MORAWIECKI
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: biłgorajski(70), Chełm(68),
chełmski(68), hrubieszowski(69), janowski(68),krasnostawski(68), kraśnicki(62), lubartowski(63),
lubelski(63), Lublin(63), łęczyński(64),
opolski(59), parczewski(62), puławski(62), rycki(64), świdnicki(62), tomaszowski(69), włodawski(64),
zamojski(69), Zamość(69)
Ważność od godz. 06:50 dnia 02.07.2020 do godz. 23:00 dnia 02.07.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm, punktowo do 40
mm
oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 lubelskie (20 powiatów) od 06:50/02.07 do
23:00/02.07.2020 deszcz 30-40 mm, porywy 90 km/h, grad. Dotyczy powiatów: biłgorajski, Chełm,
chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński,
opolski, parczewski, puławski, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski i Zamość.
RSO Woj. lubelskie (20 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z
gradem
OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bialski(53), Biała Podlaska(53),
Chełm(56), chełmski(56), lubartowski(51),
łęczyński(52), łukowski(51), parczewski(51), radzyński(51), włodawski(53)
Ważność od godz. 11:00 dnia 19.06.2020 do godz. 24:00 dnia 19.06.2020
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40
mm
oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
RSO Woj. lubelskie (10 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
z gradem
Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: biłgorajski(57), hrubieszowski(57), janowski(55), krasnostawski(56), kraśnicki(49),
lubelski(50), Lublin(50), opolski(46), puławski(49), rycki(51), świdnicki(50), tomaszowski(57),
zamojski(57), Zamość(57)
OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1
Obszar województwo lubelskie powiat lubartowski
Ważność od godz. 10:00 dnia 17.06.2020 do godz. 24:00 dnia 17.06.2020
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm,
lokalnie do
40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bialski(47), Biała Podlaska(47),
biłgorajski(51), Chełm(50), chełmski(50),

hrubieszowski(51), janowski(49), krasnostawski(50), kraśnicki(43), lubartowski(45), lubelski(44),
Lublin(44), łęczyński(46), łukowski(46), opolski(41), parczewski(45), puławski(44),
radzyński(45), rycki(46), świdnicki(44), tomaszowski(51), włodawski(47), zamojski(51), Zamość(51)
Ważność od godz. 06:00 dnia 10.06.2020 do godz. 21:00 dnia 10.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywami
wiatru
do 75 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 lubelskie (wszystkie powiaty) od 06:00/10.06
do 21:00/10.06.2020 deszcz 35 mm, porywy 75 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. lubelskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
z gradem
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Julianna Drożdżyńska
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1
Obszar województwo lubelskie powiat lubartowski
Ważność od godz. 12:00 dnia 09.06.2020 do godz. 23:00 dnia 09.06.2020
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz
porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Michał Pilecki
Godzina i data wydania godz. 07:05 dnia 09.06.2020
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 lubelskie/lubartowski
OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

o godz. 08:01 dnia 08.06.2020 Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numerostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bialski(45), Biała Podlaska(45), biłgorajski(49), Chełm(48), chełmski(48),
hrubieszowski(49), janowski(47), krasnostawski(48), kraśnicki(41), lubartowski(43), lubelski(42),
Lublin(42), łęczyński(44), łukowski(44), opolski(39), parczewski(43), puławski(42), radzyński(43),
rycki(44), świdnicki(42), tomaszowski(49), włodawski(45), zamojski(49),
Zamość(49)

Ważność od godz. 12:00 dnia 08.06.2020 do godz. 24:00 dnia 08.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm,
lokalnie do
40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 lubelskie (wszystkie powiaty) od 12:00/08.06
do 24:00/08.06.2020 deszcz 30 mm, lokalnie 40 mm, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie
powiaty.
RSO Woj. lubelskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
z gradem
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Katarzyna Ścisłowska
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
OSTRZEŻENIE O PRZYMROZKACH

Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/ 1
Obszar województwo lubelskie powiat lubartowski
Ważność od godz. 00:00 dnia 13.05.2020 do godz. 07:00 dnia 13.05.2020
Przebieg Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do 0°C, a przy gruncie do -3°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Michał Pilecki
Godzina i data wydania godz. 12:50 dnia 12.05.2020
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA:
PRZYMROZKI/1 lubelskie/lubartowski od 00:00/13.05 do 07:00/13.05.2020 temp. min 0 st.,
przy gruncie -3 st.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej,
zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z
późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest
dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: lubartowski(33),
Ważność od godz. 15:00 dnia 29.04.2020 do godz. 21:00 dnia 29.04.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm oraz
porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 lubelskie (wszystkie powiaty) od 15:00/29.04 do
21:00/29.04.2020 deszcz 25 mm, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. lubelskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
z gradem
Ilona Bazyluk
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

Zjawisko/Stopien zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bialski(30), Biała Podlaska(30),
biłgorajski(29), Chełm(32), chełmski(32),
hrubieszowski(30), janowski(27), krasnostawski(31), kraśnicki(24), lubartowski(29), lubelski(27),
Lublin(27), łęczyński(29), łukowski(28), opolski(24), parczewski(29), puławski(27), radzyński(28),
rycki(28), świdnicki(27), tomaszowski(30), włodawski(29), zamojski(30),
Zamość(30)
Ważność od godz. 08:00 dnia 16.04.2020 do godz. 17:00 dnia 16.04.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w
porywach do 80 km/h z zachodu i północnego zachodu.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 lubelskie (wszystkie powiaty) od 08:00/16.04 do
17:00/16.04.2020 prędkość do 35 km/h, porywy do 80 km/h, W i NW. Dotyczy powiatów: wszystkie
powiaty.
RSO Woj. lubelskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym
wietrze
OSTRZEŻENIE O PRZYMROZKACH

Zjawisko/Stopien zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bialski(29), Biała Podlaska(29), biłgorajski(28), Chełm(31), chełmski(31),

hrubieszowski(29), janowski(26), krasnostawski(30), kraśnicki(23), lubartowski(28), lubelski(26),
Lublin(26), łęczyński(28), łukowski(27), opolski(23), parczewski(28), puławski(26),
radzyński(27), rycki(27), świdnicki(26), tomaszowski(29), włodawski(28), zamojski(29), Zamość(29)
Ważność od godz. 23:00 dnia 14.04.2020 do godz. 08:00 dnia 15.04.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się spadek temperatury do -3°C, przy gruncie do -5°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 lubelskie (wszystkie powiaty) od 23:00/14.04 do
08:00/15.04.2020 temp. min -3 st., przy gruncie -5 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. lubelskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o przymrozkach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Ilona Bazyluk
OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1
Obszar województwo lubelskie powiat lubartowski
Ważność od godz. 19:00 dnia 13.03.2020 do godz. 10:00 dnia 14.03.2020
Przebieg Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h,
w porywach do 75 km/h, z zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Szymon Ogórek
Godzina i data wydania godz. 08:00 dnia 13.03.2020
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 lubelskie/lubartowski od 19:00/13.03 do 10:00/14.03.2020
prędkość do 40 km/h, porywy do 75 km/h, W.
OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bialski(10), Biała Podlaska(10), biłgorajski(11), Chełm(12), chełmski(12),
hrubieszowski(11), janowski(11), krasnostawski(11), kraśnicki(9), lubartowski(11), lubelski(10),

Lublin(10), łęczyński(11), łukowski(10), opolski(9), parczewski(10), puławski(9), radzyński(10),
rycki(10), świdnicki(10), tomaszowski(11), włodawski(9), zamojski(11), Zamość(11)
Ważność od godz. 13:00 dnia 18.02.2020 do godz. 20:00 dnia 18.02.2020
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h,
w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich. Najsilniejszych porywów wiatru należy spodziewać
się w rejonie burz i chmur konwekcyjnych.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 lubelskie (wszystkie powiaty) od 13:00/18.02 do
20:00/18.02.2020 prędkość do 35 km/h, porywy do 75 km/h, SW-NW. Dotyczy powiatów:
wszystkie powiaty.
RSO Woj. lubelskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym
wietrze
Uwagi Brak.
OSTRZEŻENIE O OBLODZENIU

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie
Obszar województwo lubelskie powiat lubartowski
Ważność od godz. 00:00 dnia 07.02.2020 do godz. 08:00 dnia 07.02.2020
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu,
deszczu
ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, temperatura
minimalna gruntu od -6°C do -2°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Ilona Bazyluk
Godzina i data wydania godz. 11:10 dnia 06.02.2020
OSTRZEŻENIE O OBLODZENIU

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1
Obszar województwo lubelskie powiat lubartowski
Ważność od godz. 02:00 dnia 05.02.2020 do godz. 10:00 dnia 05.02.2020
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze
śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, temperatura minimalna
gruntu od -3°C do -1°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Anna Woźniak
Godzina i data wydania godz. 12:17 dnia 04.02.2020
OSTRZEŻENIE O OBLODZENIU

Zjawisko/Stopien zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bialski(72), Biała Podlaska(72), Chełm(75), chełmski(75), hrubieszowski(73),
krasnostawski(72), lubartowski(71), łęczyński(71), łukowski(69), parczewski(70), radzyński(72),
świdnicki(71), tomaszowski(72), włodawski(71), zamojski(71), Zamość(71)
Ważność od godz. 18:00 dnia 02.12.2019 do godz. 09:00 dnia 03.12.2019
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie lokalnie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach
deszczu ze
śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura minimalna
gruntu około -3°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 lubelskie (16 powiatów) od 18:00/02.12 do
09:00/03.12.2019 temp. min. od -3st. do -1st., przy gruncie ok.-3st., ślisko. Dotyczy powiatów:
bialski, Biała Podlaska, Chełm, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, lubartowski, łęczyński,
łukowski, parczewski, radzyński, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski i Zamość.
RSO Woj. lubelskie (16 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu
OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Obszar Województwo lubelskie
PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 18.09.2019 do godz. 07:30 dnia 19.09.2019
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Przebieg Rano i przed południem prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od
35
km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu.
PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 19.09.2019 do godz. 07:30 dnia 20.09.2019
Zjawisko/stopień zagrożenia nie przewiduje się/Przebieg nie dotyczy

PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 20.09.2019 do godz. 07:30 dnia 21.09.2019
Zjawisko/stopień zagrożenia nie przewiduje się/OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Obszar Województwo lubelskie
PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 17.09.2019 do godz. 07:30 dnia 18.09.2019
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w
porywach do 65 km/h, z zachodu. Najsilniejsze porywy prognozowane są w nocy i rano.
PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 18.09.2019 do godz. 07:30 dnia 19.09.2019
Zjawisko/stopień zagrożenia nie przewiduje się/Przebieg nie dotyczy
PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 19.09.2019 do godz. 07:30 dnia 20.09.2019
Zjawisko/stopień zagrożenia nie przewiduje się/OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1
Obszar województwo lubelskie powiat lubartowski
Ważność: od godz. 10:00 dnia 02.09.2019 do godz. 20:00 dnia 02.09.2019
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 30 mm,
lokalnie do
40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Jakub Gawron
Godzina i data wydania godz. 22:35 dnia 01.09.2019
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 lubelskie/lubartowski od 10:00/02.09 do
20:00/02.09.2019 deszcz 40 mm, porywy 90 km/h.

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

województwo lubelskie powiat lubartowski
Ważność od godz. 17:00 dnia 01.07.2019 do godz. 06:00 dnia 02.07.2019
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, lokalnie do 50 mm, oraz
porywami wiatru do 110 km/h. Miejscami możliwy duży grad.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
80%
Uwagi Możliwe podniesienie stopnia ostrzeżenia.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Kamil Walczak
Godzina i data wydania godz. 11:36 dnia 01.07.2019
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 lubelskie/lubartowski od 17:00/01.07 do
06:00/02.07.2019 deszcz 50 mm, porywy 110 km/h, miejscami grad.
OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Godzina i data wydania: godz. 09:21 dnia 19.06.2019
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Zjawisko /stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 19.06.2019 r. do godziny 24:00 dnia 19.06.2019r.
Przebieg: Prognozuje się burze z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40
mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami opady gradu do około 2 cm.
Prawdopodobieństwo występowania zjawiska (%): 80%
Uwagi: brak.
Dyżurny synoptyk: Piotr Ojrzyński.

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Godzina i data wydania: godz. 09:15 dnia 14.06.2019
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Zjawisko /stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 09:15 dnia 14.06.2019 r. do godziny 24:00 dnia 14.06.2019r.
Przebieg: Prognozuje się burze z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40
mm oraz porywami wiatru do80 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo występowania zjawiska (%): 90%
Uwagi: brak.
Dyżurny synoptyk: Mariusz Cebula.
OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Godzina i data wydania: godz. 08:52 dnia 13.07.2019
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Zjawisko /stopień zagrożenia: Burze z gradem/2
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 13.06.2019 r. do godziny 06:00 dnia 14.06.2019r.
Przebieg: Prognozuje się burze z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50
mm oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo występowania zjawiska (%): 85%
Uwagi: brak.
Dyżurny synoptyk: Małgorzata Tomczuk.
OSTRZEŻENIE O UPAŁACH

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
WOJEWODZTWO LUBELSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 60
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 14:46 dnia 12.06.2019
Zjawisko/Stopien zagrożenia Upał/2 ZMIANA
Obszar powiaty: biłgorajski(37), janowski(37), kraśnicki(38), lubartowski(38), lubelski(39),
Lublin(39),
łukowski(37), opolski(39), puławski(38), radzyński(38), rycki(37)
Ważność od godz. 14:45 dnia 12.06.2019 do godz. 20:00 dnia 16.06.2019
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C, tylko w
piątek 14.06 od 26°C do 30°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 21°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 lubelskie (11 powiatow) od 14:45/12.06 do 20:00/16.06.2019
temp. maks. 33 st, temp. min. 16 st. Dotyczy powiatow: biłgorajski, janowski, kraśnicki,
lubartowski, lubelski, Lublin, łukowski, opolski, puławski, radzyński i rycki.
RSO Woj. lubelskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Przedłużenie ważności ostrzeżenia.
Zjawisko/Stopien zagrożenia Upał/2 ZMIANA
Obszar powiaty: bialski(39), Biała Podlaska(39), Chełm(41), chełmski(41), hrubieszowski(40),
krasnostawski(38), łęczyński(38), parczewski(38), świdnicki(38), tomaszowski(39),
włodawski(38), zamojski(38), Zamość(38)
Ważność od godz. 14:45 dnia 12.06.2019 do godz. 20:00 dnia 16.06.2019
Prawdopodobieństwo 90%
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C.
Temperatura
minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 lubelskie (13 powiatow) od 14:45/12.06 do 20:00/16.06.2019
temp. maks 32 st, temp min 17 st. Dotyczy powiatow: bialski, Biała Podlaska, Chełm, chełmski,
hrubieszowski, krasnostawski, łęczyński, parczewski, świdnicki, tomaszowski, włodawski,
zamojski i Zamość.
RSO Woj. lubelskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Przedłużenie ważności ostrzeżenia.
Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB
Anna Woźniak
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej,
zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z
poźn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest
dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.
OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 2
Obszar województwo lubelskie powiat lubartowski
Ważność od godz. 13:00 dnia 28.05.2019 do godz. 21:00 dnia 28.05.2019
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm oraz
porywami wiatru do 95 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
85%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Anna Woźniak
OSTRZEŻENIE O MARZNĄCYCH OPADACH

Godzina i data wydania: godz. 12:47 dnia 11.02.2019
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Zjawisko /stopień zagrożenia: Opady marznące /1
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 03:00 dnia 12.02.2019 r. do godziny 10:00 dnia 12.02.2019r.
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze
śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -1oC do 0oC, temperatura minimalna
gruntu -1oC.
Prawdopodobieństwo występowania zjawiska (%): 80%
Uwagi: Brak.
OSTRZEŻENIE O OBLODZENIU

Godzina i data wydania: godz. 10:40 dnia 28.01.2019
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Zjawisko /stopień zagrożenia: Oblodzenie /1
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 28.01.2019 r. do godziny 08:00 dnia 29.01.2019r.
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze
śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około od -2oC do -1oC. temperatura minimalna
gruntu około – 3oC.
Prawdopodobieństwo występowania zjawiska (%): 90%
Dyżurny synoptyk: Michał Ogrodnik.
OSTRZEŻENIE O OBLODZENIU

Godzina i data wydania: godz. 9:00 dnia 18.01.2019
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Zjawisko /stopień zagrożenia: Oblodzenie /1
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 11:00 dnia 18.01.2019 r. do godziny 24:00 dnia 18.01.2019r.
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego
śniegu. Temperatura minimalna od -1oC do -5oC. temperatura minimalna gruntu około – 5oC.
Prawdopodobieństwo występowania zjawiska (%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Grażyna Dąbrowska.

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE I OBLODZENIU

Godzina i data wydania: godz. 9:35 dnia 14.01.2019
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Zjawisko /stopień zagrożenia: Silny wiatr i oblodzenie /1
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 11:00 dnia 14.01.2019 r. do godziny 17:00 dnia 14.01.2019r.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w
porywach miejscami do 75 km/h, z północnego zachodu i zachodu.
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze
śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około od -1oC do -2oC.
Prawdopodobieństwo występowania zjawiska (%): 85%

OSTRZEŻENIE O SILNYM MROZIE

Godzina i data wydania: godz. 12:11 dnia 10.01.2019
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Zjawisko /stopień zagrożenia: Silny mróz /1
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 23:00 dnia 10.01.2019 r. do godziny 09:00 dnia 11.01.2019r.
Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od – 17oC do -15oC. Wiatr słaby,
od 2 do 10 km/h, zmienny.
Prawdopodobieństwo występowania zjawiska (%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Michał Jaworski.
OBLODZENIE

stopień: 1, prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego
śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu od -3°C do -1°C.
Ważne: Od: 2018-12-13 18:00:00, Do: 2018-12-14 10:00:00
synoptyk IMGW-PIB: Maria Waliniowska
Czas wydania: 2018-12-13 12:51:00
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
OPADY MARZNĄCE
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących
gołoledź.

Ważne: Od: 2018-12-03 00:00:00 Do: 2018-12-03 10:00:00
synoptyk IMGW-PIB: Michał Folwarski
A.Trojak, PCZK w Lubartowie
OPADY MARZNĄCE
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 90%
Przebieg: Miejscami obserwuje i prognozuje się dalsze występowanie słabych opadów marznącego
deszczu i mżawki powodujących gołoledź.
Ważne: Od: 2018-11-18 17:30:00 Do: 2018-11-19 03:00:00
synoptyk IMGW-PIB: Kamil Walczak
Czas wydania: 2018-11-18 17:27:00
SILNA MGŁA
Ważne: Od: 2018-11-08 20:00:00 Do: 2018-11-09 08:00:00
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie gęstych mgieł, ograniczających widzialność miejscami do 100
m.
OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

Silny wiatr/1
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 11:00 dnia 24.10.2018 r. do godziny 22:00 dnia 24.10.2018r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h
do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z północnego zachodu i zachodu.
Prawdopodobieństwo występowania zjawiska (%): 80%
Dyżurny synoptyk: Szymon Ogórek.

BURZE Z GRADEM 05.09.2018

Burze z gradem 1 stopień
Obszar: województwo lubelskie powiat lubartowski
Ważność: od godz. 14:00 dnia 05.09.2018 do godz. 02:00 dnia 06.09.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm,
lokalnie do
40 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad. W nocy burze będą
stopniowo słabnąć.
Prawdopodobieństwo 85%
LUW_0608_BG_20180905094012
BURZE Z GRADEM 04.09.2018

Burze z gradem/1
Obszar: powiaty: bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, Chełm, chełmski, hrubieszowski, janowski,
krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski,
puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski,
Zamość
Ważność: od godz. 06:30 dnia 04.09.2018 do
godz. 18:30 dnia 04.09.2018
Prawdopodobieństwo:
95%
Przebieg: Występują i są prognozowane burze z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 35
mm oraz
porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad.
LUW_STAN_20180904042231
BURZE Z GRADEM

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar powiaty: bialski, Biała Podlaska, janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński,
łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, włodawski
Ważność od godz. 13:30 dnia 24.08.2018 do godz. 03:00 dnia 25.08.2018
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm,

lokalnie do
40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 lubelskie (16 powiatów) od 13:30/24.08 do
03:00/25.08.2018 deszcz 40 mm, porywy 90 km/h. Dotyczy powiatów: bialski, Biała Podlaska,
janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski,
puławski, radzyński, rycki, świdnicki i włodawski.
RSO Woj. lubelskie (16 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
z gradem
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Michał Jaworski
OSTRZEŻENIE O UPAŁACH

Upał stopień: 1
prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura
minimalna w nocy od 17°C do 19°C.
Uwagi: Brak.
Ostrzeżenie 23/2018 Ważne: Od: 2018-08-13 13:00:00 Do: 2018-08-14 20:00:00
synoptyk IMGW-PIB: Kamil Walczak, Czas wydania: 2018-08-13 11:43:00
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Burze z gradem, stopień: 2
prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm,
lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami grad.
Uwagi: Brak. Ważne: Od: 2018-08-10 12:00:00 Do: 2018-08-11 00:00:00
synoptyk IMGW-PIB: Michał Folwarski
Czas wydania: 2018-08-10 07:35:00
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

stopień: 1
prawdopodobieństwo: 70%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20
mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad.
Uwagi: Brak.
Ważne: Od: 2018.07.11 15:00:00 Do: 2018.07.12 07:00:00
synoptyk IMGW PIB: Katarzyna Ścisłowska
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I 15

Data i godzina wydania: 21.06.2018 godz. 13:07
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW PIB O/Kraków ZHO Kraków
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 15:00 dnia 21.06.2018 do godz. 08:00 dnia 22.06.2018
Obszar: Rejon hydrologiczny IIIa (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)
Przebieg: W miejscu wystąpienia opadów deszczu o charakterze burzowym, na mniejszych rzekach w
zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, a także w zlewniach zurbanizowanych, spodziewane
są gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów średnich i wysokich, lokalnie z możliwością
krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdo podobieństwo wystąpienia zjawiska: 75% Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub
przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Barbara Olearczyk-Siwik
PIB INFORMUJE:GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1
(slaskie, malopolskie, swietokrzyskie, podkarpackie, lubelskie) od15:00/21.06.do08:00/22.06.2018
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy
Instytut Badawczy
Zespół Hydrologii Operacyjnej w Krakowie

