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The municipality 
of Rzgów is 
situated in the 
eastern part of 
the Wielkopolska 
Region, the south-
western part of 
Konin district. 
The municipality 
occupies the area 
of 104.8 km2, and 
it has a population 
of more than 
7000. Rzgów is 

intersected by the A2 motorway, a major 
transport route. The municipality of Stare Miasto, 
Rzgów’s immediate neighbor, is an important 
landmark on the local business map. In the 
future, the two municipalities could create a 
shared investment zone with access to the 
transport hub (A2 motorway). Rzgów is situated 
100 km away from Poznań’s international airport, 
15 km away from the railway line in Konin and 
200 km away from Warsaw. The proximity of 

the A2 motorway hub provides for fast and safe 
transport to Warsaw, Łódź and Poznań. 

In its unitary development plan, Rzgów has 
zoned land plots for investment with combined 
area of 80 ha in the vicinity of the A2 motorway 
and district road P 16205. Attractive land 
plots are found in Sławsk, Osiecz, Kowalewek, 
Zarzewek and along the A2 motorway. 

Rzgów also offers many opportunities for 
developing tourist facilities. It is one of the 
few municipalities to be situated in the valley 
of river Warta, and its location supports the 
construction of agrotourism farms, boarding 
houses and golf courses. Investors can take 
over defunct farm estates or develop their 
projects from scratch. Rzgów abounds in 
forests which add to its appeal for tourists. 

Rzgów is intersected by cycle paths and 
hiking trails. In 2009, Rzgów and adjacent 
municipalities launched the “Podkuta Szóstka” 
horseback riding trail spanning 118 km. The 
municipality is intersected by a sailing route with 
the length of 15 km as part of the Wielkopolska 
Loop Trail with a marina in Sławsk.

In recognition of its dedication to environmental 
protection, Rzgów has been awarded on 
several occasions in the National Environmental 
Protection Competition. The municipality has 
also received a special mention for building 
two ecological waste treatment plants and a 
biomass-fired boiler house. 

Rzgów is tapping into the potential of 
renewable energy sources. It will be one of the 
first municipalities in the Wielkopolska Region to 
develop a farm biogas system.

Visitors can seek assistance in the Travel 
Center situated in the immediate vicinity of 
the A2 motorway in Osiecz. Rzgów operates a 
motel, a restaurant and a cafe.  

Tourist attractions include churches dating 
back to the 16th-17th century, a 18th century 
palace in Sławsk and a Memorial Chamber in 
Kowalewek dedicated to Zofia Urbanowska, a 
local writer.

Rzgów’s authorities are open to new 
development opportunities. They provide 
investors with professional support in the formal 
process of starting a business. 

Gmina Rzgów położona jest we wschodniej 
części Wielkopolski w południowo – zachodniej 
części powiatu konińskiego. Obszar gminy 
to 104,8 km2, który zamieszkuje ponad 7000 
ludności. Przebiega przez nią autostrada A2 
stanowiąca ważny międzynarodowy szlak 
komunikacyjny. Gmina sąsiaduje bezpośrednio 
z Gminą Stare Miasto – posiadającą najlepiej  
rozwiniętą w regionie strefę inwestycyjną. 
Przylegające do niej nasze tereny inwestycyjne 
mogą stanowić w przyszłości wspólną strefę 
aktywizacji gospodarczej z dostępem do węzła 
komunikacyjnego (autostrada A2). Gmina leży 
100 km od międzynarodowego lotniska w 
Poznaniu, ok. 15 km od kolei w Koninie oraz 200 
km od stolicy Polski – Warszawy. Przebiegająca 
przez gminę autostrada A2 stwarza możliwość 
szybkiego i bezpiecznego połączenia z dużymi 
ośrodkami tj.  Warszawa, Łódź, Poznań.

Gmina ma opracowane studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
w którym przewidziane  są tereny pod inwestycje 
o powierzchni łącznej ok. 80 ha, położone 
w rejonie autostrady A2 i drogi powiatowej 

P 16205. Zgodnie ze „studium” tereny te 
znajdują się w Sławsku, Osieczy, Kowalewku, 
Zarzewku oraz wzdłuż autostrady A2.

Dodatkowym atutem jest możliwość budo-
wy infrastruktury turystycznej. Jako jedna                
z nielicznych, gmina leży w wiêkszoœci w 
dolinie rzeki Warty, co niewątpliwie umożliwia 
inwestowanie w infrastrukturę turystyczną 
(gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, 
pola golfowe). Na tym terenie istnieje możliwość 
organizowania gospodarstw poprzez wykup 
niefunkcjonujących gospodarstw rolnych lub 
urządzanie nowych. Poza powyższymi,  gmina 
posiada również atrakcyjne tereny rolnicze 
dostarczające dużą ilość różnorodnych płodów 
rolnych i produkcji zwierzęcej, co umożliwia  
inwestycje o charakterze rolno-spożywczym.

Gmina posiada wyznaczone szlaki tury-
styczne: rowerowe, piesze, konny „Podkuta 
Szóstka” o łącznej długości 118 km. Przez 
gminę przebiega na długości ok. 15 km 
szlak wodny, stanowiący część Szlaku Pętla 
Wielkopolska z przystanią „Marina”  w Sławsku.
Za działania proekologiczne w Ogólnopolskich 

Konkursach Ochrony Środowiska Gmina Rzgów 
została nagrodzona i wyróżniona min. za 2 
ekologiczne oczyszczalnie ścieków, budowę 
kotłowni na biomasę.

Obecnie gmina otwiera się na wykorzystywa-
nie odnawialnych źródeł energii. Jako jedna 
z pierwszych w Wielkopolsce przystępuje do 
zlokalizowania biogazowi rolniczej na swoim 
terenie.

W Gminie Rzgów znajduje się Punkt Obsługi 
Podróżnych przy A2 w Osieczy, w centrum gminy 
funkcjonuje motel. Można tu znaleźć parkingi, 
stację benzynową, restaurację, kawiarnię oraz 
nocleg (ok. 100 miejsc noclegowych).

Ciekawostką są obiekty historyczne i zaby-
tkowe tj. sakralne z XVI-XVII w. oraz Pałac w 
Sławsku z XVIII w., Izba Pamięci poświęcona 
lokalnej pisarce – Zofii Urbanowskiej w Kowa-
lewku oraz liczne pomniki przyrody.

Obecne władze samorządowe są otwarte 
na współpracę z potencjonalnymi inwestorami, 
wspierają inwestora w procesach inwestycyjno-
organizacyjno-prawnych, pomagają przy pozy-
skiwaniu różnych zezwoleń.
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