
 

 

 

Dotyczy umowy numer: CS/U/36/2022/P 
 

INFORMACJA METEOROLOGICZNA 

Dla: 
Gmina Żagań 
 

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Centrum Hydrologiczno-
Meteorologicznej Sieci Pomiarowo-Obserwacyjnej, Biuro we Wrocławiu przekazuje wyniki pomiarów meteorologicznych 
dla rejonu m. Łozy ze Stacji Opadowej w Żaganiu. 

Dobowe sumy opadów atmosferycznych [mm] w okresie styczeń  grudzień 2022 r. 

dnia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

01 . 5,8           

02 2,5 0,3           

03 0,5 1,9           

04 6,5 0,2           

05 2,0 2,9           

06 . 13,5           

07 0,2 0,4           

08 . 1,6           

09 1,0 .           

10 . 2,0           

11 . 4,1           

12 0,2 .           

13 . .           

14 . .           

15 . .           

16 0,3 8,6           

17 3,5 .           

18 . 2,1           

19 1,1 2,2           

20 . 9,1           

21 1,9 2,9           

22 . 3,6           

23 1,5 .           

24 1,6 .           

25 2,4 1,3           

26 1,2 1,0           

27 1,8 .           

28 . .           

29 7,9            

30 .            

31 0,1            

suma 36,2 63,5           

Uwagi: 

Pomiar opadu wykonywany jest o godz. 06.00 UTC (dla Polski lokalny czas zimowy +1 godzina, lokalny czas letni +2 godziny) 
 i obejmuje 24 godzinny okres – tzw. doba opadowa – od godz. 06.00 UTC dnia poprzedzającego pomiar do godz. 06.00 UTC w dniu wykonania 
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru opadu jego wysokość zapisana zostaje pod datą dnia poprzedzającego (1,0 mm = 1 litr/m2) 

„0,0” – oznacza występowanie opadów śladowych. Opad śladowy notowany jest, gdy w okresie od ostatniego pomiaru spadły chociażby tylko 
pojedyncze krople deszczu, płatki śniegu albo elementy opadu innego rodzaju, a pomiar żadnej wysokości nie wykazał, oraz również wtedy gdy, 
poziom wody znajduje się poniżej połowy odstępu między dnem miarki a kreską pierwszą od dołu (0,1 mm), zaś woda pochodzi całkowicie lub 
częściowo z opadu chmurowego /a nie wyłącznie z mgły, rosy, szronu, sadzi, tj. bez udziału nawet pojedynczych kropli deszczu, płatków śniegu albo 
cząstek innych rodzajów opadu/  

„.” – oznacza brak opadu 
 

Dane można przyjmować jako reprezentatywne dla rejonu m. Łozy, woj. dolnośląskie. 

Informację opracował: mgr Łukasz Połomski             


