
Wed³ug stanu w dniu 31 lipca 2011 r. w wojewódz-

twie podkarpackim czynne by³y 353 turystyczne

obiekty zbiorowego zakwaterowania, co stanowi³o

5,0% obiektów dzia³aj¹cych w kraju.

WYBRANE  DANE  O  TURYSTYCZNYCH  OBIEKTACH
ZBIOROWEGO  ZAKWATEROWANIA

Wyszczegól-
nienie

Obiekty
Miejsca

noclegowe

Korzysta-
j¹cy

Udzielone
noclegi

stan w dniu 31 VII w tysi¹cach

Ogó³em     2005 312 18436 546,8 1540,6

2010 379 22577 697,0 2059,1

2011 353 21591 718,9 2108,5

w tym:

Hotele .............. 88 5119 323,2 563,2

Pensjonaty ....... 10 523 18,0 48,2

Inne obiekty ho-
telowe ............. 62 2078 118,8 210,4

Schroniska m³o-
dzie¿owea ...... 39 1912 28,8 84,6

Oœrodki wcza-
sowe ............... 20 2409 35,9 184,3

Oœrodki szkole-
niowo-wypo-
czynkowe ....... 20 2221 59,8 213,9

Zespo³y domków
turystycznych 23 977 13,4 46,6

a £¹cznie ze szkolnymi schroniskami m³odzie¿owymi.

Najbardziej atrakcyjnym regionem województwa s¹

Bieszczady; w powiatach bieszczadzkim, kroœnieñskim,

leskim i sanockim zlokalizowanych jest 39% turys-

tycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania. W wy-

mienionych powiatach, wœród dzia³aj¹cych 139

obiektów, by³o m.in. 20 hoteli, 18 oœrodków wczaso-

wych, 12 oœrodków szkoleniowo-wypoczynkowych oraz

13 kempingów i pól biwakowych.

W koñcu lipca 2011 r. obiekty zbiorowego zakwa-

terowania dysponowa³y 21,6 tys. miejsc, co stanowi³o

3,6% ogó³u miejsc noclegowych w Polsce. Ponad 80%

miejsc (17,6 tys.) w obiektach zbiorowego zakwatero-

wania by³o miejscami ca³orocznymi.

Na 10 tys. mieszkañców województwa przypada³y

103 miejsca noclegowe (w Polsce - 159).

Z opracowanych danych wynika, ¿e obiekty w woje-

wództwie podkarpackim s¹ œredniej wielkoœci - przeciêtnie

dysponuj¹ 61 miejscami.

W 2011 r. z obiektów zbiorowego zakwaterowania

skorzysta³o 718,9 tys. osób, tj. o 3,1% wiêcej ni¿ w roku

poprzednim. Najwiêcej, bo 45,0% korzystaj¹cych z bazy

noclegowej zatrzyma³o siê w hotelach. Du¿¹ popu-

larnoœci¹ cieszy³y siê tak¿e inne obiekty hotelowe, które

wybra³o 16,5% korzystaj¹cych. W oœrodkach szkole-

niowo-wypoczynkowych nocowa³o 8,3% ogó³u korzy-

staj¹cych, a w oœrodkach wczasowych 5,0%.

TURYSTYKA
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W 2011 r. liczba korzystaj¹cych z turystycznych

obiektów zbiorowego zakwaterowania w przeliczeniu

na 1000 mieszkañców województwa wynios³a 342. Dla

Polski wskaŸnik by³ wy¿szy i wyniós³ 562. Na Podkarpaciu

najwy¿szy by³ w powiatach leskim - 4650 i bieszczadz-

kim - 1506, a najni¿szy w kolbuszowskim - 23.

Wœród osób zameldowanych w turystycznych obiek-

tach zbiorowego zakwaterowania w 2011 r. 9,7% (69,9

tys. osób) stanowili turyœci zagraniczni, podczas gdy

w kraju analogiczny odsetek by³ dwukrotnie wy¿szy.

W odniesieniu do roku poprzedniego liczba turystów

zagranicznych by³a wiêksza o 2,8%, a ich udzia³

w ogólnej liczbie korzystaj¹cych z obiektów nocle-

gowych nieznacznie siê zmniejszy³ (o 0,1 pkt. proc.). Ze

wzglêdu na po³o¿enie województwa, wœród turystów

zagranicznych najliczniejsz¹ grupê stanowili obywatele

Ukrainy - 16,8 tys. osób, tj. 24,0%. Ponad 70% tu-

rystów zagranicznych korzysta³o z noclegów w hote-

lach, zaœ najmniej nocowa³o w obiektach typowo waka-

cyjnych.

Na przestrzeni 2011 r. w obiektach noclegowych tu-

rystyki udzielono 2 mln 108,5 tys. noclegów, tj. o 2,4%

wiêcej ni¿ przed rokiem. W hotelach udzielono

563,2 tys. noclegów, czyli o 9,1% wiêcej w porównaniu

z 2010 r. Wœród pozosta³ych obiektów, najwiêksz¹

liczbê udzielonych noclegów odnotowano w zak³adach

uzdrowiskowych - 26,0% ogó³u noclegów, w oœrodkach

szkoleniowo-wypoczynkowych - 10,1% oraz w oœro-

dkach wczasowych - 8,7%. Liczba noclegów udzie-

lonych turystom zagranicznym wynios³a 153,3 tys.

i by³a o 0,3% mniejsza w odniesieniu do 2010 r.

W ostatnich latach obserwuje siê wyd³u¿anie czasu

pobytu w turystycznych obiektach zbiorowego zakwa-

terowania. W 2011 r. przeciêtnie na jednego turystê

przypada³y blisko 3,0 noclegi. Turysta krajowy korzysta³

œrednio z 3,0 noclegów, a turysta zagraniczny z 2,3 noc-

legów, podczas gdy analogiczne wskaŸniki w roku

2005 wynios³y odpowiednio 2,9 i 2,1.

W 2011 r. stopieñ wykorzystania miejsc noclego-

wych wyniós³ 32,3% i by³ o 0,9 pkt. proc. wy¿szy ni¿ rok

wczeœniej.

Najwiêkszy stopieñ wykorzystania miejsc noclego-

wych zanotowano w zak³adach uzdrowiskowych -

68,7% oraz hotelach - 31,2%, zaœ w najmniejszym

stopniu wykorzystane by³y miejsca na polach biwako-

wych -  4,7%  oraz  w oœrodkach kolonijnych - 14,0%.

Do dyspozycji goœci zameldowanych w turystycz-

nych obiektach zbiorowego zakwaterowania pozosta-

wa³y ró¿nego rodzaju placówki gastronomiczne. We-

d³ug stanu w dniu 31 lipca w obiektach turystycznych

czynnych by³o 147 restauracji, 87 barów i kawiarni, 56

sto³ówek oraz 24 punkty gastronomiczne.
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