
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

17.10.2019 r. Miasta Podkarpacia 
 

W województwie podkarpackim niewiele ponad 40 
procent ludności mieszka w miastach. Jest to 
najmniejszy stopień urbanizacji wśród województw. 
W większości podkarpackich miast, z wyjątkiem 
Rzeszowa i Sędziszowa Młp., ubywa mieszkańców. 

Na koniec czerwca 2019 roku na Podkarpaciu było 51 
miast, które łącznie liczyły 880,9 tys. mieszkańców. 
Stanowiło to 41,4% wszystkich mieszkańców 
województwa podkarpackiego. 

Największym miastem jest Rzeszów, liczący na koniec I półrocza 2019 roku 194,9 tys. 
mieszkańców. Drugie miejsce zajmował Przemyśl z liczbą ludności 61,0 tys., a trzecie Stalowa 
Wola, licząca 60,8 tys. mieszkanców. Tuż za nią uplasował się Mielec, w którym mieszkało 
60,4 tys. mieszkańców. 

Z kolei najmniejszym miastem pod względem liczby ludności były Kołaczyce, liczące 1409 
mieszkańców. Niewiele więcej osób mieszkało w Ulanowie – 1422 mieszkańców i w Baranowie 
Sandomierskim – 1456 osób. 

Ogólna liczba mieszkańców miast Podkarpacia na koniec czerwca 2019 roku zwiększyła się 
w porównaniu z końcem czerwca 2018 roku o 5,1 tys. ludności. Stało się to w głównej mierze 
za sprawą wzrostu w opisywanym okresie liczby ludności Sędziszowa Młp. o 4,8 tys. 
i Rzeszowa, o 4,0 tys. (miasta te zwiększyły znacznie liczbę mieszkańców m.in. poprzez 
poszerzenie granic). Natomiast wiele dużych miast zanotowało po raz kolejny zmniejszenie 
się liczby ludności – Przemyśl o 510 mieszkańców, Stalowa Wola o 788 mieszkańców, Mielec o 
223 mieszkańców, Tarnobrzeg o 319 mieszkańców i Krosno o 163 mieszkańców. Z trzech 
najmniejszych miast Podkarpacia, wzrost ludności wystąpił jedynie w Ulanowie o … 9 
mieszkańców.   

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

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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Kobiety stanowiły 52,1% miesz-
kańców miast w województwie 
podkarpackim 2,1% 

Wzrost liczby mieszkańców 
Rzeszowa na koniec czerwca 
2019 roku w porównaniu z koń-
cem czerwca 2018 roku


