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KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY
Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem,
Intensywne opady deszczu
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 70
wydanego przez Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Poznaniu dnia 30.08.2012 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: burze z gradem /1, Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 17:00 dnia 30.08.2012 r. do godz. 20:00 dnia 31.08.2012 r.
Przebieg: Po południu i wieczorem miejscami, głównie w subregionach leszczyńskim, poznańskim i pilskim, wystąpią
burze z intensywnymi przelotnymi opadami deszczu, lokalnie gradu. W nocy zjawiska burzowe osłabną lub zanikną, ale
nadal przewidywane są opady deszczu, przeważnie o charakterze ciągłym. Okresami opady deszczu będą miały
natężenie umiarkowane i silne. Prognozowana całkowita wysokość opadów w okresie trwania ostrzeżenia 10-30 mm,
lokalnie 40-45 mm. Przy burzach porywy wiatru do 80 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Burze z gradem: 85%, Intensywne opady deszczu: 85%.
Uwagi: Brak.
Uwagi WCZK w odniesieniu do niniejszego ostrzeżenia:
- proszę podjąć stosowne działania w tym szczególnie związane z ostrzeżeniem ludności,
- o negatywnych skutkach zjawisk meteorologicznych i anomalii proszę informować Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego (tel. 61 854 99 10, fax. 61 854 99 20),
- adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW:

www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/ost_meteo.html
UWAGA: Przy wykorzystywaniu ostrzeżeń w komunikatach medialnych proszę wskazywać jako źródło
informacji Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
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