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ANALIZA MIGRACJI MIESZKAŃCÓW STALOWEJ WOLI 
wymeldowanych do innej gminy w okresie 1.01.2010 r. – 31.12.2019 r. 

 
Badanie jest elementem realizowanego przez miasto projektu pt.: „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA 

TRUDNE WYZWANIA – Program Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”, w ramach programu 

„Rozwój lokalny”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodar-

czego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, którego głównym celem jest wzmoc-

nienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności 

oraz standardu życia mieszkańców.  

W okresie 1.01.2010 r. – 31.12.2019 r. ze Stalowej Woli do innej gminy wymeldowanych zostało 
9524 osoby, przy czym w poszczególnych latach liczba ta kształtowała się następująco: 

• 2010 - 1060 os. wymeldowanych 

• 2011 - 1073 os. wymeldowanych 

• 2012 - 1045 os. wymeldowanych 

• 2013 - 900 os. wymeldowanych 

• 2014 - 909 os. wymeldowanych 

• 2015 - 784 os. wymeldowanych 

• 2016 - 898 os. wymeldowanych 

• 2017 - 990 os. wymeldowanych 

• 2018 - 985 os. wymeldowanych 

• 2019 - 970 os. wymeldowanych 
UWAGA: Suma wymeldowanych w poszczególnych latach jest większa od łącznej liczby wymeldowanych w badanym okresie, 
gdyż część osób wymeldowała się kilkakrotnie. 
 

Poniższa tabela prezentuje liczbę osób wymeldowanych w poszczególnych latach ze Stalowej Woli do 
wybranych miejscowości. 
 

Osoby wymeldowane ze Stalowej Woli do wybranej miejscowości w poszczególnych latach 

Gminy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Razem 

Pysznica 147 130 89 117 120 139 167 158 174 174 1415 

Miasto Kraków* - - - - - - - - - - 797 

Nisko (miasto i gmina) 46 68 75 58 77 48 56 65 71 69 643 

Zaleszany 73 58 64 44 49 53 54 76 80 60 611 

Rzeszów 39 40 35 27 34 32 35 29 46 57 374 

Miasto Warszawa* - - - - - - - - - - 344 

Bojanów 20 31 28 20 30 33 34 29 16 44 284 

Radomyśl nad 
Sanem 

13 22 13 20 18 18 19 24 21 36 204 

Grębów 13 12 9 20 11 20 5 14 22 18 144 

Lublin 5 6 17 11 12 19 10 7 24 9 120 

Razem 4936 
*Podano wartość łącznie z lat 2010-2019, z uwagi na podział na dzielnice i w związku z tym znacznie utrudnioną możliwość 
agregacji danych 

 
Ponadto, w okresie 1.01.2010 r. – 31.12.2019 r.: 

• 1095 osób wymeldowało się w związku z wyjazdem za granicę, 

• 2372 osoby pozostają w kartotece przejściowej (w tym jest ujętych 310 osób zameldowanych 
czasowo w lokalach socjalnych na terenie Stalowej Woli i 2062 osób, które przebywają 
czasowo w innych miejscowościach (np. przebywają czasowo za granicą, przebywają czasowo 
na terenie innych miejscowości w Polsce, w tym ościennych gmin, przykładowo w związku z 
budową domu).  

 

Równocześnie, liczba mieszkańców Stalowej Woli w okresie 1.01.2010 r. – 31.12.2019 r. wyniosła: 
 



Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
STALOWA 
WOLA – liczba 
ludności 

65 317 
64 756 
(spadek o 
561 os.) 

64 189 
(spadek o 
567 os.) 

63 692 
(spadek o 
497 os.) 

63 291 
(spadek o 
401 os.) 

62 924 
(spadek o 
367 os.) 

62 400 
(spadek o 
524 os.) 

61 903 
(spadek o 
497 os.) 

61 182 
(spadek o 
721 os.) 

Brak 
danych 

GUS 

*Bank danych lokalnych, stan na 31.XII danego roku 

 
WNIOSKI 
 
W latach 2010-2019 ze Stalowej Woli wymeldowało się 9524 osoby, przy czym rokroczny odpływ 
mieszkańców był na podobnym poziomie w całym badanym okresie. Jedynie w latach 2013-2016 
zaobserwowano nieznacznie zmniejszenie się liczby osób wymeldowanych z miasta. Można więc 
stwierdzić, iż zjawisko zmniejszającej się liczby mieszkańców ma tendencję stałą.  
Z analizy danych gminy wynika, iż w okresie ostatnich 10 lat, na tak znaczne wyludnienie Stalowej 
Woli miały wpływ 3 kluczowe zjawiska: 

1) Odpływ mieszkańców miasta do miejscowości/gmin ościennych – Zaobserwowano przenosze-

nie się ludności ze Stalowej Woli do gmin i małych miejscowości podmiejskich, położonych  

w pobliżu miasta, dających łatwy dostęp komunikacyjny do infrastruktury i zasobów Stalowej 

Woli, a jednocześnie komfort mieszkania bliżej natury. W analizowanym okresie, aż 3301 osób 

(34,66%) wymeldowało się ze Stalowej Woli celem osiedlenia się na terenie gmin/miejscowości 

ościennych, takich jak: Pysznica (14,86%), Nisko (6,75%), Zaleszany (6,42%), Bojanów (2,98%), 

Radomyśl nad Sanem (2,14%), Grębów (1,51%), które oferowały dostęp do działek budowla-

nych, umożliwiających postawienie własnego domu i mieszkanie w bliskim sąsiedztwie Stalowej 

Woli. Stały się one tzw. „sypialnią” miasta, gdyż ich mieszkańcy spędzają czas w tych miejsco-

wościach głównie na terenie swojej posesji. Bardzo często pracują oni natomiast w Stalowej 

Woli, tutaj korzystają z opieki zdrowotnej, żłobkowej, przedszkolnej oraz oferty edukacyjnej, 

kulturalnej i sportowej.  

2) Odpływ mieszkańców miasta do większych aglomeracji (głównie ludzi młodych) – Przeprowa-

dzone analizy pokazały, iż w okresie ostatnich 10 lat, znaczna część osób wymeldowanych, bo 

aż 1635 osób (17,17%) osiedliło się w Krakowie (8,37%), Rzeszowie (3,93%), Warszawie (3,61%), 

a więc w aglomeracjach, dających szersze perspektywy zdobycia wyższego wykształcenia i do-

brze płatnej pracy. Warto tutaj podkreślić rosnącą atrakcyjność Rzeszowa, który w ostatnim 

czasie stał się bardziej popularnym kierunkiem migracji niż np. Warszawa. 

3) Odpływ mieszkańców miasta w związku z wyjazdami za granicę – W badanym okresie aż 1095 

osób (11,50%) wymeldowało się w związku z wyjazdem za granicę, najprawdopodobniej za 

pracą, co znacznie ułatwiał swobodny przepływ osób na terenie Unii Europejskiej. 

Mając na uwadze powyższe negatywne zjawiska demograficzne oraz w większości lat obserwowany, 
ujemny przyrost naturalny na 1000 mieszkańców, należy podjąć intensywne działania zapobiegające 
wyludnianiu się Stalowej Woli.   
 
 


