
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

23.04.2019 r. Ludność w miastach na prawach powiatu 
 

Z czterech miast na prawach powiatu w województwie 
podkarpackim, tylko w Rzeszowie wzrosła liczba 
ludności. W Krośnie i Przemyślu, poza ogólną liczbą 
ludności, zmniejszyła się również liczba urodzeń. 
W Tarnobrzegu natomiast wzrosła liczba urodzonych 
dzieci, podobnie jak i zawartych małżeństw. 

 

Rzeszów 

Na koniec 2018 roku Rzeszów liczył 191,6 tys. ludności. W ciągu ub. roku zawarto 928 
małżeństw, urodziło się 2,3 tys. dzieci, a zgonów zanotowano 1,5 tys. Przyrost naturalny 
wyniósł 4,2 na 1000 ludności. 

W 2018 roku liczba ludności Rzeszowa, w porównaniu z 2017 rokiem, wzrosła o 1,9 tys. osób. 
W 2018 roku zawarto o 31 więcej małżeństw niż rok wcześniej i urodziło się o 36 więcej dzieci. 
Również zgonów było więcej (o 39). 

Z dniem 1 stycznia 2019 roku do Rzeszowa zostały przyłączone dwie miejscowości: Matysówka 
i Miłocin. Po ich przyłączeniu liczba mieszkańców Rzeszowa wzrosła do 193,9 tys. 

Krosno  

Liczba ludności Krosna na koniec 2018 roku wyniosła 46,5 tys. W ciągu ub. roku zawarto tutaj 
212 małżeństw. Urodziło się 389 dzieci, natomiast zgonów było 438. Przyrost naturalny był 
ujemny i wyniósł -1,1 na 1000 ludności. 

W 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem liczba ludności Krosna zmalała o 89 osób. Mniejsza 
była (o 23) również liczba urodzeń. Z kolei liczba zawartych małżeństw wzrosła o 21. Zgonów 
w 2018 roku zanotowano o 34 więcej niż w 2017 roku. 

Przemyśl 

W końcu grudnia 2018 roku Przemyśl liczył 61,3 tys. mieszkańców. W ub. roku zawarto w nim 
251 małżeństw, liczba urodzeń wyniosła 541, a zgonów było 705. Przyrost naturalny był 
ujemny i wyniósł -2,7 na 1000 mieszkańców. Właśnie w Przemyślu zanotowano najniższy 
przyrost naturalny ze wszystkich miast na prawach powiatu na Podkarpaciu. 

Liczba ludności Przemyśla była o 557 osób mniejsza niż w 2017 roku. Zmalały także: liczba 
zawartych małżeństw (o 49) i liczba urodzeń (57 mniej). Natomiast liczba zgonów wzrosła 
o 22. 

Tarnobrzeg 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku liczba mieszkańców Tarnobrzega wynosiła 47,0 tys. osób. 
Zawarto tutaj 225 małżeństw, a liczba urodzeń wyniosła 392. Zgonów w 2018 roku było 450. 
Przyrost naturalny, podobnie jak w Krośnie i Przemyślu, był ujemny i wyniósł -1,2 na 1000 
ludności. 

W 2018 roku liczba mieszkańców, w porównaniu z 2017 rokiem, zmalała o 340 osób. 
Zanotowano natomiast wzrost zawartych małżeństw (o 6) oraz urodzeń (o 30). Zgonów w 2018 
roku było o 42 więcej niż w 2017 roku.  

  

   

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

W Rzeszowie zanotowano naj-
wyższy przyrost naturalny ze 
wszystkich miast wojewódz-
kich (4,2 na 1000 ludności) 

1,0% 
Wzrost liczby ludności  
Rzeszowa w 2018 roku r/r 



 

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 
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