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Kierownicy służb, inspekcji, straży 

w powiecie nowotarskim 
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Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie 

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1 

Obszar województwo małopolskie - subregion południowy 

Ważność (cz. urz.) od godz. 08:00 dnia 18.11.2016 do godz. 06:00 dnia 19.11.2016 

Przebieg 
Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 
km/h, w porywach do 90 km/h, z kierunku południowego. 

Prawdopodobieństwo  

wystąpienia zjawiska (%) 
80% 

Uwagi Brak. 

Dyżurny Michał Solarz 

Godzina i data wydania godz. 12:37 dnia 17.11.2016 

SMS 
IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 malopolskie.poludniowy od 08:00/18.11 do 
06:00/19.11.2016 predkosc do 40 km/h, porywy do 90 km/h, S 

RSO 
IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny wiatr w dzień 18.11 i w nocy 
18/19.11, prędkość w porywach do 90 km/h, południowy. 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy                   

z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 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. 
   

 Proszę o podjęcie stosownych działań ostrzegawczych na administrowanym terenie. O wszelkich zdarze-
niach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach, proszę informować 
PCZK starosty nowotarskiego: 

 w godzinach pracy starostwa: email: kryzys@nowotarski.pl;  tel./fax: 18 2661315, 

 po godzinach pracy: SK K-nta P PSP: email: psknowytarg@straz.krakow.pl 
                                                    tel.: 18 2610998; 18 2663637;    fax: 18 2610999 

 

 
Pełnomocnik Starosty ds. Zarządzania Kryzysowego 

Jerzy Ostrowski 
 
Otrzymują: 
Adresaci 
a/a 
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