
OFERTA INWESTYCYJNA  
Gminy Kawęczyn
INVESTMENT OFFER 
of Kawęczyn Commune

Marianów Kolonia 7,30 ha

Nowy Świat 6 ha Głuchów 3,89 ha

Gmina Kawęczyn w Wielkopolsce
-  dobry klimat do inwestowania

Kawęczyn Commune in Greater Poland 
- a good investment climate



Kawęczyn to gmina wiejska w południowo – wschodniej Wielkopolsce, w powiecie tureckim oddalona 14 km od miasta powiatowego 
- Turku. Od strony północnej Gmina sąsiaduje z gminą Turek, od północnego zachodu z gminą Malanów, od wschodu z gminą Dobra,
a od zachodu z gminą Lisków w powiecie kaliskim. Południowa granica Gminy stanowi jednocześnie granicę Województwa Wielko-
polskiego z Województwem Łódzkim, sąsiadując z gminą Goszczanów w powiecie sieradzkim.

Gmina Kawęczyn zajmuje powierzchnię 10 105 ha i jest zamieszkiwana przez ok. 5200 mieszkańców.  W strukturze mieszkańców 
Gminy 61% stanowią mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym, 20,2% w wieku przedprodukcyjnym a 18,8% w wieku poprodukcyjnym. 

Stolica powiatu – Turek oferuje kompleksową bazę dydaktyczną w zakresie szkolnictwa średniego oferując młodym ludziom szkoły 
techniczne profilowane, w których realizowane są innowacyjne projekty a szczególny nacisk położony jest na budowę i rozwój kom-
petencji przyszłości. Młodzież kształci się w min. w obszarach urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechatroniki, robotyki, 
transportu i logistyki czy budownictwa. 

Oddalone od gminy ośrodki miejskie: Kalisz (37 km) oraz Konin (50 km) oferują z kolei szeroką bazę dydaktyczną w zakresie szkolnic-
twa wyższego, zarówno w zakresie kierunków kształcenia inżynierskiego jak i kierunków nietechnicznych. 

  Dlaczego Gmina Kawęczyn? 

Gmina Kawęczyn jako gmina wielkopolska niesie ze sobą pełen wachlarz argumentów, które stawiają Wielkopolskę w gronie na-
jatrakcyjniejszych regionów inwestycyjnych w kraju. Przygotowane i stale rozwijane warunki wspierające biznes sprawiają, że ten 
region często jest wybierany jako miejsce lokalizacji inwestycji zarówno przez podmioty z całego świata o zasięgu globalnym jak
i inwestorów lokalnych. Region charakteryzuje się znakomitą lokalizacją:

• położenie w centrum Europy w pobliżu granic z Niemcami i Republiką Czeską
• doskonały dojazd autostradą A2 do Berlina (380 km) i do Warszawy (240 km)
• rozbudowana sieć nowoczesnych połączeń drogowych: autostrada A2, droga ekspresowa S8, droga   krajowa 83
• bliskość nowoczesnych portów lotniczych w Łodzi i Poznaniu

Gmina Kawęczyn oferuje inwestorom wsparcie w zakresie ulg podatkowych oraz pełną  i profesjonalną opiekę inwestycyjną i admini-
stracyjną realizowaną przez Biuro Obsługo Inwestora Gminy Kawęczyn.



Kawęczyn is a rural commune in south - eastern Greater Poland, in the Turek county, 14 km away from the county town – Turek. From 
the north, the commune is adjacent to the commune of Turek, from the north-west to the commune of Malanów, from the east to 
the commune of Dobra and from the west to the commune of Lisków in the Kalisz county. The southern border of the commune is 
also the border of the Wielkopolskie Voivodeship with the Łódzkie Voivodeship, adjacent to the Goszczanów commune in the Sieradz 
country.

The Kawęczyn Commune covers an area of   10,105 ha having  approximately 5,200 inhabitants. In the structure of the commune 
inhabitants, 61% are working age inhabitants, 20.2% pre-working age and 18.8% post-working age. 

The capital of the county - Turek offers a solid and comprehensive educational base in the field of secondary education by offering 
specialized technical schools to young people. Many innovative projects are implemented in the schools, and particular emphasis is 
placed on building and developing the competences of the future. Youth are educated  in the areas of renewable energy devices and 
systems, mechatronics, robotics, transport & logistics and construction. 

The city centers located distant from the commune: Kalisz (37 km) and Konin (50 km),  offer a wide teaching base in the field of higher 
education, both in the field of engineering education and non-technical studies. 

  Why the Kawęczyn Commune? 

The Kawęczyn Commune, as a greater Poland commune, brings with a full range of arguments that make Wielkopolska one of the 
most attractive investment regions in the country. Prepared and constantly developed business support conditions mean that this 
region is often chosen as a location for investments by both global entities and local investors. The region stands out by an excellent 
location: 
• location in the center of Europe, close to the borders with Germany and the Czech Republic 
• excellent access to Berlin (380 km) via the A2 motorway and Warsaw (240 km) 
• extensive network of modern road connections: A2 motorway, S8 expressway, national road 83 
•close to modern airports in Łódź and Poznań 

The Kawęczyn Commune offers investors support in the field of tax reliefs as well as full and professional investment and administra-
tive care provided by the Investor Service Office of the Kawęczyn Municipal Office.



STREFA INWESTYCYJNA MARIANÓW KOLONIA / MARIANÓW KOLONIA INVESTMENT ZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU / SITE  CHECK  LIST

Położenie  
Location 

Nazwa lokalizacji
Site name

STREFA INWESTYCYJNA MARIANÓW KOLONIA
INVESTMENT ZONE MARIANÓW KOLONIA

Miasto / Gmina
Town / Commune KAWĘCZYN 

Powiat
District TURECKI

Województwo
Province (Voivodship) WIELKOPOLSKIE

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia 
(w jednym kawałku) [ha] 
Max. area available (as one piece) [ha]

7.30 ha

Kształt działki 
The shape of the site

Prostokąt
Rectangle

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)

Tak jest to możliwe, obok znajdują się grunty rolne 
o słabej klasie.
Yes, it is possible, next to the land there are 
agricultural lands

Informacje dotyczące 
nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] 
włączając 23% VAT
Approx. land price [PLN/m2] 
including 23% VAT

10-15 zł/m2

Właściciel / właściciele
Owner(s)

Właściciel prywatny
Private

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)

Plan zagospodarowania przestrzennego dostępny 
od około czerwiec 2021, 
Zoning plan availabe as of 2021 June

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego
Destination in zoning plan

Przemysł i usługi
Production areas, warehouse areas

Invest
in Kawęczyn

Droga Krajowa 83



Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz  z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]

Grunty klasy VI, V i IV
Class IV (0,94ha), V(0,18ha) I VI (6,18)

Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]

Spadek terenu o 1,5 m
Slope of the terrain 1,5 m

Obecne użytkowanie
Present usage

Użytkowana rolniczo
Used for agricultural purposes

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
i gruntowych (T/N)
Soil and underground water 
pollution (Y/N)

Nie
No

Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]

Nie ma informacji 
No information abailable

Czy były prowadzone badania geologiczne
terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)  

Nie
No

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)

Nie ma
No

Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)

 Wodociąg, światłowód przy granicy działki.
Water supply system, fiber in the the plot boundary

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)

Nie
No

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)

Nie
No

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N) Nie

No

Połączenia transportowe 
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi 
i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)

Szerokość 12m, dojazd z drogi krajowej nr 83
National road no 83, width 12m

Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]

Droga Krajowa 83, Droga wojewódzka nr 471, do 
autostrady A2 30 km, Droga S8 Sieradz 40 km
7 km do drogi  krajowej  DK72 w kierunku Łodzi, 
Direct access to national road no 83 Motorways: A2 
Berlin-Warsaw - 30 km
Expressways: S8 Wroclaw - Warsaw - 40 km  
National roads:
 National road no 72 Konin - Rawa               
 Mazowiecka. - 7 km 

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to  200 km 

Nie dotyczy
Not applicable

Kolej [km]
Railway line [km]

Konin 50 km
Kalisz 37 km
Konin 50 km
Kalisz 37 km

Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]

Konin 50 km
Kalisz 37 km
Konin 50 km
Kalisz 37 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]

Łódź 81 km
Poznań 148 km
Łódź 81 km
Poznań 148 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest provincial city [km]

Łódź 79 km, Poznań 140 km, 
Toruń/ Bydgoszcz 150 km
Łódź 79 km, Poznań 140 km, 
Toruń/ Bydgoszcz 150 km

STREFA INWESTYCYJNA MARIANÓW KOLONIA / MARIANÓW KOLONIA INVESTMENT ZONE



Istniejąca infrastruktura 
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)

Tak
Yes

Odległość przyłącza od granicy teren
Connection point  (distance from 
 boundary) [m]  

30 m
30 m

Napięcie 
Voltage [kV]             

Możliwość dostosowania do inwestora.
The possibility of adjustment to investors  
requirements

Dostępna moc
Available capacity [MW]      

W zależności od potrzeb inwestora 
Depending on  investors requirements

Gaz na terenie (T/N) 
Gas (Y/N)

Nie
No

Odległość przyłącza od granicy działki 
Connection point (distance from boundary) [m] 

8 km
8 km

Wartość kaloryczna 
Calorific value [MJ/m3] 

34,4 MJ/m3
34,4 MJ/m3

Średnica rury 
Pipe diameter [mm]      

DN 100
DN 100

Dostępna objętość 
Available capacity [Nm3/h]

Woda  na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)

Tak
Yes

Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary)       [m] 

W granicy
In boundary

Dostępna objętość 
Available capacity [m3/24h]       

Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)

Tak
Yes

Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from 
boundary) [m] 

W granicy działki
In boundary

Dostępna objętość 
Available capacity [m3/24h]        

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź 
w bezpośrednim sąsiedztwie
Treatment plant (Y/N)

Tak, 6 km
Yes, 6  km away 

Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)

 Tak, internet
 Yes, fiber

Odległość przyłącza od granicy terenu 
Connection point (distance from 
boundary) [m]

W granicy działki
In boundary

Uwagi
Comments

Bardzo dobra lokalizacja 
- dostępność dróg szybkiego ruchu
- Łatwy dostęp do lotnisk: Łódż, Poznań 
- Bardzo dobry stan infrastruktury technicznej 
- Możliwość dostosowania oferty kształcenia młodzieży oraz dorosłych do potrzeb przedsiębiorcy 
- Bogata oferta kulturalno-sportowa
- Profesjonalny system obsługi inwestora
- Great location
- Direct access to national road
- Easy access to highways/expresways
- Easy access to the airports – Łódż, Poznań 
- Great condition of infrastructure
- The possibility of adjusting the model of education of teenagers and adults to investor’s needs 
- Impressive cultural and sports offer 
- Professional investor service

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1WjuzxLq47pAB3LH4Zk9OtOHgygPVi4Iv&usp=sharing

Osoba przygotowująca ofertę
Offer prepared by

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych
Paweł Naglewski, naglewski@kaweczyn.pl, tel 63 288 59 13, 724 480 002 angielski

Osoby do kontaktu
Contact person

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych
Paweł Naglewski, naglewski@kaweczyn.pl, tel 63 288 59 13, 724 480 002  angielski

STREFA INWESTYCYJNA MARIANÓW KOLONIA / MARIANÓW KOLONIA INVESTMENT ZONE



NOWY ŚWIAT

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU / SITE  CHECK  LIST

Położenie  
Location 

Nazwa lokalizacji
Site name NOWY ŚWIAT

Miasto / Gmina
Town / Commune KAWĘCZYN 

Powiat
District TURECKI

Województwo
Province (Voivodship) WIELKOPOLSKIE

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia 
(w jednym kawałku) [ha] 
Max. area available (as one piece) [ha]

6  ha

Kształt działki 
The shape of the site

Prostokąt.
Rectangle. 

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)

Tak jest to możliwe, obok znajdują się grunty rolne 
o słabej klasie. Szerokość działki wjazd 119 m. 
szerokość działki 154 m
Yes, it is possible, next to the land  there are 
agricultural lands. Width of the plot entrance 119 m. 
Width of the plot 154 m.

Informacje dotyczące 
nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT
Approx. land price [PLN/m2] including 23% VAT 10-15 zł m2

Właściciel / właściciele
Owner(s)

Właściciel prywatny
Private 

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)

Nie 
No

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego
Zoning plan

W trakcie. Przemysł
The Local Spatial Development Plan (LSDP) under 
preparation - Production areas, warehouse areas

Invest
in Kawęczyn

Droga Gminna



Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz  z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]

Grunty klasy VI, V 
Soils of VI, V 

Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]

Teren równy
Flat plot

Obecne użytkowanie
Present usage

Użytkowana rolniczo
Used for agricultural purposes

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
i gruntowych (T/N)
Soil and underground water pollution (Y/N)

Nie 
No

Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]

Nie 
No

Czy były prowadzone badania geologiczne
terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)  

Nie 
No

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)

Nie 
No

Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N

Wodociąg, światłowód w przy granicy działki.
Water supply system, fiber in the the plot boundary

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)

Tak, rów melioracyjny
Yes, drainage ditch

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)

Nie 
No

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)

Nie 
No

Połączenia transportowe 
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)

Szerokość 7 m  dojazd  drogą gminą  1km 100 m do 
drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej nr 471- 6 km
- Access by the commune road (width 10 m)
- County road - 1 km
- Provincial road no.471-6 km

Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]

Droga wojewódzka nr 471,- 6 km do autostrady A2 35 
km, Droga S8 Sieradz 51km
7km do drogi  krajowej  DK72 w kierunku Łodzi, 
natomiast w odległości 31 km zdnajduje się droga 
krajowa DK25 w kierunku Koszalina, a droga krajowa 
DK12 w kierunku Sieradza w odległości 31 km. 

Provincial road No. 471: direct access  the plot
Motorways: A2 Berlin-Warsaw - 35 km
Expressways: S8 Wroclaw - Warsaw - 51 km  
National roads:
- DK 72 Konin - Rawa Mazowiecka 7 km 
- DK 25 Koszalin - Wrocław. - 31 km 
- DK 12 -Łęknica – Dorohusk -  31 km  

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to  200 km 

Nie dotyczy
Not applicable

Kolej [km]
Railway line [km]

Konin 45 km
Kalisz 40 km
Konin 45 km
Kalisz 40 km

Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]

Konin 45 km
Kalisz 40 km
Konin 45 km
Kalisz 40 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]

Łódż 75 km
Poznań 160 km
Łódż 75 km
Poznań 160 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]

Łódź 79 km, Poznań 140 km, 
Toruń/ Bydgoszcz 150 km
Łódź 79 km, Poznań 140 km, 
Toruń/ Bydgoszcz 150 km

NOWY ŚWIAT



NOWY ŚWIAT



NOWY ŚWIAT

Istniejąca infrastruktura 
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)

Nie 
No

Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point  (distance from boundary) [m]  40 m 

Napięcie 
Voltage [kV]                  

Możliwość dostosowania do inwestora.
The possibility of adjustment to investors 
requirements

Dostępna moc 
Available capacity [MW]      

W zależności od potrzeb inwestora 
Depending on  investors requirements

Gaz na terenie (T/N) 
Gas (Y/N)

Nie 
No

Odległość przyłącza od granicy działki 
Connection point (distance from boundary) [m] 

8500 m
8500 m

Wartość kaloryczna 
Calorific value [MJ/Nm3] 

34,4 MJ/m3
34,4 MJ/m3

Średnica rury 
Pipe diameter [mm]      

DN 100
DN 100

Dostępna objętość 
Available capacity [Nm3/h]           

Woda  na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)

Tak
Yes

Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m] 

7 m
7 m

Dostępna objętość 
Available capacity [m3/24h]       

150
150

Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)

Nie 
No

Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m] 

Nie dotyczy
Not aplicable

Dostępna objętość 
Available capacity [m3/24h]        

Nie dotyczy
Not aplicable

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim 
sąsiedztwie
Sewage reatment plant (Y/N)

Nie, najbliższa w odległości 4 km
No, 4  km away

Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)

Tak, internet
Yes. Fiber

Odległość przyłącza od granicy terenu 
Connection point (distance from 
boundary) [m]

200 m
200 m

Uwagi
Comments

Bardzo dobra lokalizacja 
- dostępność dróg szybkiego ruchu
- Łatwy dostęp do lotnisk: Łódź, Poznań 
- Bardzo dobry stan infrastruktury technicznej 
- Możliwość dostosowania oferty kształcenia młodzieży oraz dorosłych do potrzeb przedsiębiorcy 
- Bogata oferta kulturalno-sportowa
- Profesjonalny system obsługi inwestora
- Great location
- Direct access to national road
- Easy access to highways/expresways
- Easy access to the airports – Łódż, Poznań 
- Great condition of infrastructure
- The possibility of adjusting the model of education of teenagers and adults to investor’s needs 
- Impressive cultural and sports offer 
- Professional investor service

https://drive.google.com/open?id=1LDHHux1KpVIaTAZHNQiPtY_YISHD4yPZ&usp=sharing

Osoba przygotowująca ofertę
Offer prepared by

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych
Paweł Naglewski, naglewski@kaweczyn.pl, tel 63 288 59 13, 724 480 002 angielski

Osoby do kontaktu
Contact person

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych
Paweł Naglewski, naglewski@kaweczyn.pl, tel 63 288 59 13, 724 480 002 angielski



GŁUCHÓW

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU / SITE  CHECK  LIST

Położenie
Location 

Nazwa lokalizacji
Site name GŁUCHÓW

Miasto / Gmina
Town / Commune KAWĘCZYN 

Powiat
District TURECKI

Województwo
Province (Voivodship) WIELKOPOLSKIE

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia 
(w jednym kawałku) [ha] 
Max. area available (as one piece) [ha]

3,89 ha

Kształt działki 
The shape of the site

Wielokąt
Polygon

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)

Tak jest to możliwe, obok znajdują się grunty rolne 
o słabej klasie.
Yes, it is possible, next to the land there are 
agricultural lands

Informacje dotyczące 
nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT
Approx. land price [PLN/m2] including 23% VAT 5 - 6 zł za m2

Właściciel / właściciele
Owner(s)

Właściciel prywatny
Private

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)

Nie 
No

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego
Zoning plan

W trakcie 2 lata. przemysł
the Local Spatial Development Plan (LSDP) under 
preparation - Production areas, warehouse areas

Droga Wojewódzka 471

Invest
in Kawęczyn



GŁUCHÓW

Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]

Grunty klasy VI, V i IVa
Soils of VI, V i IVa

Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]

Spadek terenu o 1m
Slope of terrain 1 m

Obecne użytkowanie
Present usage

Użytkowana rolniczo
Used for agricultural purposes

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
i gruntowych (T/N)
Soil and underground water pollution (Y/N)

Nie
No

Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]

Brak informacji
No information available

Czy były prowadzone badania geologiczne
terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N) 

Nie
No

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)

Nie
No

Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N) Wodociąg, światłowód w przy granicy działki.

Water supply system, fiber in the the plot boundary 

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)

Nie
No

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)

Nie
No

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)

Nie
No

Połączenia transportowe 
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi 
i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)

Szerokość zjazdu 64 m, dojazd z drogi wojewódzkiej 
nr 471
Width 64 m, Direct access from the provincial road no. 
471

Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]

Droga wojewódzka nr 471, do autostrady A2 41 km, 
Droga S8 Sieradz 44 km
11 km do drogi krajowej  DK72 w kierunku Łodzi, 
natomiast w odległości 31 km znajduje się droga 
krajowa DK25 w kierunku Koszalina, a droga krajowa 
DK12 w kierunku Sieradza w odległości 31 km. 
Provincial road No. 471: direct access  the plot
Motorways: A2 Berlin-Warsaw - 30 km
Expressways: S8 Wroclaw - Warsaw - 40 km  
National roads:
- DK 72 Konin - Rawa Mazowiecka 11 km 
- DK 25 Koszalin - Wrocław. - 31 km 
- DK 12 -Łęknica – Dorohusk -  31 km  

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to  200 km 

Nie dotyczy
Not applicable

Kolej [km]
Railway line [km]

Konin 45 km
Kalisz 40 km
Konin 45 km
Kalisz 40 km

Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]

Konin 45 km
Kalisz 40 km
Konin 45 km
Kalisz 40 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]

Łódż 75 km
Poznań 160 km
Łódż 75 km
Poznań 160 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]

Łódż 79 km, Poznań 140 km, 
Toruń/ Bydgoszcz 150 km
Łódż 79 km, Poznań 140 km, 
Toruń/ Bydgoszcz 150 km



Istniejąca infrastruktura 
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N) NIE 

Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point  (distance from boundary) [m]  70 m

Napięcie 
Voltage [kV]                  

15 kv
15 kv

Dostępna moc 
Available capacity [MW]      

W zależności od potrzeb inwestora 
Depending on  investors requirements

Gaz na terenie (T/N) 
Gas (Y/N)

 Nie
 No

Odległość przyłącza od granicy działki 
Connection point (distance from boundary) [m] 

9500 m
9500 m

Wartość kaloryczna 
Calorific value [MJ/Nm3] 

34,4 MJ/m3
34,4 MJ/m3

Średnica rury 
Pipe diameter [mm]      

DN 100
DN 100

Dostępna objętość 
Available capacity [Nm3/h]           

Woda  na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)

Tak 
Yes

Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m] 

W granicy działki w drodze gminnej nr. 731 
oraz drodze wojewódzkiej nr 85
Within the plot boundary , through 
municipial road No. 731 and voivodship road 85

Dostępna objętość 
Available capacity [m3/24h]       

250 m3/24h
250 m3/24h

Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)

Nie 
No

Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m] 

Nie dotyczy
Not aplicable

Dostępna objętość 
Available capacity [m3/24h]        

Nie dotyczy
Not aplicable

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim 
sąsiedztwie
Treatment plant (Y/N)

Nie, w odległości 8 km
No, 8  km away

Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)

Tak, internet
Yes. Fiber

Odległość przyłącza od granicy terenu 
Connection point (distance from boundary) [m]

W granicy działki
In the broder

Uwagi
Comments

Bardzo dobra lokalizacja 
- dostępność dróg szybkiego ruchu
- Łatwy dostęp do lotnisk: Łódż, Poznań 
- Bardzo dobry stan infrastruktury technicznej 
- Możliwość dostosowania oferty kształcenia młodzieży oraz dorosłych do potrzeb przedsiębiorcy 
- Bogata oferta kulturalno-sportowa
- Profesjonalny system obsługi inwestora
- Great location
- Direct access to national road
- Easy access to highways/expresways
- Easy access to the airports – Łódż, Poznań 
- Great condition of infrastructure
- The possibility of adjusting the model of education of teenagers and adults to investor’s needs 
- Impressive cultural and sports offer 
- Professional investor service

https://drive.google.com/open?id=1WjuzxLq47pAB3LH4Zk9OtOHgygPVi4Iv&usp=sharing

Osoba przygotowująca ofertę
Offer prepared by

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych
Paweł Naglewski, naglewski@kaweczyn.pl, tel 63 288 59 13, 724 480 002 angielski

Osoby do kontaktu
Contact person

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych
Paweł Naglewski, naglewski@kaweczyn.pl, tel 63 288 59 13, 724 480 002 angielski
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W powiecie tureckim są już obecni uznani inwestorzy i europejskie marki
takie jak: Profim Grupa Flokk, Sun Garden, Messer, DeVeris, 

Grupa Lubawa, Bongrain SA . W gminie Kawęczyn zainwestowali Pinus. PHU. 
Pisula T., Marbad sp. z o.o., Turplast-Bis. PPH. Jarosz A.R., Maciejak A.

KAWĘCZYN



NOTATKI / NOTES



Urząd Gminy w Kawęczynie
Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

tel.: 63 288 59 10
fax 63 288 59 40

www.kaweczyn.pl
email: ugkaweczyn@kaweczyn.pl


