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       Prezydenci Miast  

na prawach powiatu 
 

 
 
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 112 
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ 
o godz. 05:37 dnia 01.07.2022 
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/2 
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) 
powiaty: Gdańsk(60), gdański(69), Gdynia(60), kartuski(65), kościerski(59), 
kwidzyński(59),pucki(63), Sopot(56), starogardzki(60), tczewski(59), 
wejherowski(68) 
 
Ważność od godz. 17:00 dnia 01.07.2022 do godz. 02:00 dnia 02.07.2022 
Prawdopodobieństwo 80% 
 
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć 
bardzo silne opady deszczu do 40 
mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie do 110 
km/h. Miejscami grad. 
Uwagi Brak 
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/2 
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) 
powiaty: malborski(61), nowodworski(67), sztumski(58) 
 
Ważność od godz. 17:00 dnia 01.07.2022 do godz. 05:00 dnia 02.07.2022 
Prawdopodobieństwo 75% 
 
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć 
bardzo silne opady deszczu do 40 
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mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 95 km/h, lokalnie do 110 
km/h. Miejscami grad. 
Uwagi Brak. 
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/3 
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) 
powiaty: bytowski(59), chojnicki(58), człuchowski(59), lęborski(68), 
Słupsk(61), słupski(67) 
 
Ważność od godz. 15:00 dnia 01.07.2022 do godz. 24:00 dnia 01.07.2022 
Prawdopodobieństwo 80% 
 
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć 
ulewne opady deszczu do 40 mm, 
lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 115 km/h, lokalnie do 130 km/h. 
Miejscami grad. 
Możliwość utworzenia się trąby powietrznej. 
Uwagi Brak 
 
WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  ppoowwyyżżsszzyymm  pprroosszzęę  oo  ppooddjjęęcciiee  ddzziiaałłaańń  mmoonniittoorruujjąąccyycchh,,  oorraazz  ooggrraanniicczzaajjąą--
ccyycchh  wwsskkaazzaannee  zzaaggrroożżeenniiee..  WW  pprrzzyyppaaddkkuu  wwyyssttąąppiieenniiaa  ssyyttuuaaccjjii  zzaaggrraażżaajjąącceejj  bbeezzppiieecczzeeńń--
ssttwwuu  mmiieesszzkkaańńccóóww  nnaa  PPaańńssttwwaa  tteerreenniiee  pprroosszzęę  oo  nnaattyycchhmmiiaassttoowwee  pprrzzeessłłaanniiee  iinnffoorrmmaaccjjii  
ww  ffoorrmmiiee    ppiisseemmnneejj  oorraazz  mmeelldduunnkkóóww  oo  rroozzwwoojjuu  ssyyttuuaaccjjii  ddoo  WWoojjeewwóóddzzkkiieeggoo  CCeennttrruumm  
ZZaarrzząąddzzaanniiaa  KKrryyzzyyssoowweeggoo..  NNaaddmmiieenniiaamm,,  żżee  zzggooddnniiee    
zz  oobboowwiiąązzuujjąąccyymmii  pprroocceedduurraammii  iinnffoorrmmaaccjjęę    PPaańńssttwwaa  bbęęddąą  pprrzzeekkaazzyywwaannee  ddoo  RRzząąddoowwee--
ggoo  CCeennttrruumm  BBeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  ww  WWaarrsszzaawwiiee..  
  
  

Szef WCZK 

 
 
 
Do wiadomości: 
- KWP Gdańsk 
- MOSG Gdańsk 
- WSKR Gdańsk 
- WSZW Gdańsk 
- służby i inspekcje zgodnie z procedurą 

  
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 322, fax: 58 301 54 35  

www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wbzk@gdansk.uw.gov.pl 


