
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

09.05.2018 r. Ludność w miastach na prawach powiatu 
 

We wszystkich miastach na prawach powiatu na 
Podkarpaciu w 2017 roku wzrosła liczba urodzeń 
w porównaniu z 2016 rokiem. Jednak w Przemyślu 
i Tarnobrzegu przyrost naturalny na 1000 ludności 
nadal pozostawał ujemny. 

 

 

Krosno 

Na koniec 2017 roku liczba ludności Krosna wynosiła 46600 osób. Odnotowano 412 urodzeń, 
natomiast zgonów było 404. Przyrost naturalny na 1000 ludności wyniósł 0,17 (w 2016 roku 
- 0,30). 

W porównaniu z 2016 rokiem, liczba ludności w Krośnie wzrosła o 35 osób, liczba urodzeń 
była większa o 24 urodzenia, natomiast liczba zgonów zwiększyła się o 2 przypadki. 

Przemyśl 

Liczba ludności Przemyśla, według stanu z 31 grudnia 2017 roku wyniosła 61808. W mieście 
było 598 urodzeń, o 98 więcej niż rok wcześniej. Zgonów zanotowano 683 tj. o 4 więcej w po-
równaniu z 2016 rokiem. Przyrost naturalny w 2017 roku był ujemny i wyniósł -1,37 na 1000 
ludności (-2,86 w 2016 roku). Liczba ludności miasta w 2017 roku w porównaniu z 2016 rokiem 
zmniejszyła się o 346 osób. 

Rzeszów  

Stolica Podkarpacia na koniec 2017 roku liczyła 189662 ludności. Urodzeń w ub. roku było 
2251, a zgonów 1455. Przyrost naturalny był dodatni i wyniósł 4,21 na 1000 ludności (najwięk-
szy spośród wszystkich miast wojewódzkich). Liczba ludności Rzeszowa w końcu 2017 roku 
była o 2240 osób większa w porównaniu z końcem 2016 roku. Urodzeń zanotowano w 2017 
roku o 90 więcej niż w 2016 roku. 

Tarnobrzeg 

Miasto w końcu 2017 roku liczyło 47387 ludności. W ciągu roku było 362 urodzenia, natomiast 
zgonów zanotowano 408. Przyrost naturalny podobnie jak rok wcześniej był ujemny i wyniósł 
-0,97 na 1000 ludności (w 2016 roku było to -1,72 na 1000 ludności).  

Liczba ludności na koniec 2017 roku była o 208 osób mniejsza niż w końcu 2016 roku. Urodzeń 
odnotowano w 2017 roku o 9 więcej w porównaniu z 2016 rokiem. Zmalała natomiast liczba 
zgonów (o 27).      

 

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

Na koniec 2017 roku Rzeszów 
liczył o 2240 mieszkańców 
więcej niż w końcu 2016 roku. 119,6 

Urodzenia w Przemyślu 
2016 rok = 100 
 
 



 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  

Marek Tomczyk 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

 
www.rzeszow.stat.gov.pl 

 
@Rzeszow_STAT 
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