
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

08.10.2019 r. Więcej turystycznych obiektów noclegowych 
 

W województwie podkarpackim nieznacznie wzrosła 
liczba turystycznych obiektów noclegowych. 
Zwiększyła się w nich także liczba miejsc. Najwięcej 
obiektów noclegowych znajduje się w Bieszczadach. 

Na Podkarpaciu funkcjonują obecnie 652 turystyczne 
obiekty noclegowe*, w tym 144 hotele (stan w dniu 31 
lipca 2019 roku). Pod względem ogólnej liczby 
obiektów noclegowych, Podkarpacie zajmuje 7 miejsce 
wśród województw. Najwięcej turystycznych obiektów 
noclegowych znajduje się w województwie pomorskim 

– 1658, a najmniej w województwie opolskim – 165. 

W województwie podkarpackim najwięcej turystycznych obiektów noclegowych jest 
w powiecie leskim – 183 obiekty, bieszczadzkim – 72 i krośnieńskim – 60 obiektów. Jeżeli 
chodzi o miasta na prawach powiatu, w Rzeszowie funkcjonuje 46 turystycznych obiektów 
noclegowych, w Przemyślu 16 obiektów, w Tarnobrzegu 13 i w Krośnie 12 obiektów. 

Turystyczne obiekty noclegowe na Podkarpaciu dysponują łącznie 35,7 tys. miejsc 
noclegowych, z tego hotele posiadają 10,3 tys. miejsc. 

W 2019 roku w porównaniu do roku poprzedniego na Podkarpaciu, ogólna liczba obiektów 
noclegowych wzrosła o 10, natomiast hoteli zmniejszyła się o 5 jednostek. Liczba miejsc 
noclegowych wzrosła w tym samym czasie o 962 miejsca. 

*Turystyczne obiekty noclegowe o liczbie miejsc 10 i więcej. 

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 
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Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  
Marek Tomczyk 
Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 
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e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 
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Na Podkarpaciu funkcjonuje 
505 całorocznych turystycz-
nych obiektów noclegowych, 
które dysponują 27,4 tys. 
miejsc noclegowych  

2,8% 
Wzrost liczby miejsc w tury-
stycznych obiektach noclego-
wych na Podkarpaciu w 2019 
roku w porównaniu z 2018 ro-
kiem  


