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Gmina i Miasto Tyczyn leży w centralnej części województwa podkarpackiego. Jest gminą miejsko-wiejską, jedną z 14 gmin powiatu rzeszowskiego ziemskiego.
Położona jest na południe od Rzeszowa. W jej skład wchodzi miasto Tyczyn oraz następujące wsie będące sołectwami: Borek Stary, Hermanowa, Kielnarowa i
Matysówka. Od północy graniczy z Rzeszowem, w północno-wschodniej części z gminą Krasne (Matysówka), od wschodu z gminą Chmielnik i Hyżne, od południa i
południowego- zachodu z gminą Błażowa i Lubenia, a od zachodu, poprzez Wisłok, z gminą Boguchwała.
Stolica Gminy - Tyczyn - usytuowana jest na lewym brzegu Strugu, na wzniesieniu osiągającym 239 m n.p.m., otoczonym przez dwa potoki, opływające je od
wschodu i zachodu, o nazwach Hermanówka i Młynówka. Miasto jest siedzibą władz gminnych od 1934 roku, kiedy to utworzono gminy zbiorowe. Usytuowane jest
w centrum gminy, zajmuje obszar 9,65 km2 i liczy niespełna 3,5 tys. mieszkańców.
Przez Tyczyn prowadzi stary szlak handlowy łączący Rzeszów z Przemyślem, przebiegający również przez Dynów, gdzie znajduje się rozgałęzienie na Brzozów i
Sanok. Obecnie jest to droga wojewódzka. Tak w przeszłości, jak też obecnie droga ta pełni funkcję drugorzędną w stosunku do drogi Kraków - Rzeszów - Przemyśl.
Kiedyś umożliwiała ona Tyczynowi kontakty z przełęczami karpackimi oraz kupcami ze Wschodu. Gmina ma korzystne położenie ze względu na bezpośrednie
sąsiedztwo Rzeszowa, nie tylko największego ośrodka miejskiego, ale także najważniejszego węzła komunikacyjnego i drogowo-kolejowego w
południowo-wschodniej Polsce.
Naturalną granicę gminy od zachodu stanowi rzeka Wisłok, do której wpada jego prawy dopływ - Strug, główna rzeka przepływająca przez gminę.
Gmina swym zasięgiem obejmuje 4 sołectwa oraz miasto Tyczyn. W Tyczynie mieszka 21% ludności całej jednostki.
Podział administracyjny gminy Tyczyn:
Powierzchnia (w hektarach)
❍

Tyczyn - miasto - 967,1 ha

❍

Borek Stary - 1486,9 ha

❍

Hermanowa - 1730,2 ha

❍

Kielnarowa - 1339,5 ha

❍

Matysówka - 529,9 ha
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