
 

 

INFORMACJA 

26.11.2018 r. Zmiany granic miast i gmin na Podkarpaciu od 2019 
roku 
 

Od 2019 roku trzy miasta w województwie 
podkarpackim zwiększą swój obszar. 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. ulegną zmianie granice 
niektórych miast i gmin w województwie podkarpac-
kim. Miasta Kolbuszowa, Rzeszów i Sędziszów Mało-
polski powiększą swoją powierzchnię, a Pruchnik 
nieznacznie zmniejszy. 
 
 

 Największe zmiany dotyczą miasta Sędziszów Małopolski, do którego zostaną włą-
czone cztery miejscowości z gminy Sędziszów Małopolski (powiat ropczycko-sę-
dziszowski): Borek Wielki, o powierzchni 1157,66 ha, Kawęczyn Sędziszowski, o po-
wierzchni 395,62 ha, Wolica Ługowa, o powierzchni 396,66 ha, oraz Wolica Pia-
skowa, o powierzchni 752,60 ha. W wyniku tych zmian dotychczasowa powierzch-
nia miasta zwiększy się 3,7 razy. 
 

 Z kolei do miasta na prawach powiatu Rzeszów włączone zostaną dwie miejsco-
wości z powiatu rzeszowskiego: Miłocin, o powierzchni 90,25 ha, z gminy Głogów 
Małopolski oraz Matysówka, o powierzchni 529,77 ha, z gminy Tyczyn.  

 

 Do miasta Kolbuszowa włączona zostanie część obszaru miejscowości Kolbu-
szowa Dolna, o powierzchni 3,53 ha, z gminy Kolbuszowa w powiecie kolbuszow-
skim. 
 

 Niewielkie zmiany wystąpią w powiecie jarosławskim: do miasta Pruchnik zosta-
nie włączona część miejscowości Jodłówka, o powierzchni 0,54 ha, z gminy Pruch-
nik oraz wyłączona z miasta Pruchnik część o powierzchni 2,26 ha i włączona do 
Jodłówki. 

 

 W powiecie ropczycko-sędziszowskim nastąpi także niewielka zmiana polegająca 
na przyłączeniu do gminy Iwierzyce części miejscowości Zagorzyce, o powierzchni 
0,73 ha, z gminy Sędziszów Małopolski. 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Wydział Rejestrów  

Elżbieta Wojnar 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 111 

 

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 
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Miasta Kolbuszowa, Rzeszów 
i Sędziszów Małopolski po-
większają swój obszar. 3,7 razy 

Zwiększenie obszaru miasta 
Sędziszów Małopolski od 2019 
roku 
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