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 Leeds Grenville posiada unikalną przewagę jeżeli chodzi o lokalizację, 
jakość życia, oraz dojazd. Okręg ten wychodzi na rzekę St. Lawrence 
River i 1000 Islands od strony południowej, oraz od północy oddzielony 
jest wodnym systemem Kanału Rideau będącym na Liście Światowego 
Dziedzictwa. W samym centrum regionu Leeds Grenville pochwalić się 
może bogactwem malowniczych jezior, a także częścią rezerwatu 
biosferycznego (Frontenac Arch Biosphere Reserve), oraz doskonałym 
zapleczem wypoczynkowym z kwaterami i domkami letniskowymi, 
lasami i bogatymi ziemiami uprawnymi. 
Uważane za niewątpliwy raj wakacyjny za sprawą swojej strategicznej 
lokalizacji, Leeds Grenville jest węzłem komunikacyjnym prowincji 
Ontario. Powierzchnia powiatu rozciąga się na ponad 3350 tys. km kwadratowych oferując firmom i różnym 
przemysłom pożądany dostęp do autostrady 401 i 416, główną linię kolejową CNR, głęboki port wodny, oraz dwa 
międzynarodowe mosty prowadzące do Stanów Zjednoczonych. Okręgi są centralnie umiejscowione pomiędzy 
Toronto, a Montrealem. Lotniska międzynarodowe są dostępne w odległości zaledwie od 30 do 60 minut jazdy 
samochodem. 
 W granicach okręgu Leeds Grenville znajduje się szkoła St Lawrence College, oraz Uniwersytet w Guelph ze swoim 
kampusem w Kemptville i uniwersytetami w Kingston, oraz w Ottawie, do których można dotrzeć w mniej niż godzinę 
jazdy samochodem. W regionie mieszkają wykwalifikowani pracownicy, oraz oferowane są atrakcyjne zarobki. 
Przedsiębiorstwa międzynarodowe, krajowe, regionalne i lokalne firmy, oraz branże przemysłu mogą zaoferować 
swoim pracownikom wysoką jakość życia. Jest to opłacalne ze względu na niższe podatki, niższe koszty wynajmu 
mieszkania, czy zakupu gruntu w porównaniu do innych regionów w prowincji. W granicach tego okręgu leży również 
10 innych pomniejszych gmin i trzy oddzielne powiaty samorządowe, począwszy od ośrodków miejskich do wiejskich 
rajów z dostępem szerokopasmowym. 
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Całkowita liczba ludności  100,546 (Statistics Canada 2016) 
Średnie temperatura stycznia  -8 ⁰C (27 ⁰F) 
Średnie temperatura lipca  26 ⁰C (70 ⁰F) 
Średnie roczne opady  784 mm rain, 198 cm snow 
Średni dochód rodzinny $83,423 (Stats Canada 2016)) 
Średnia stopa bezrobocia  5-6 %  
Dorośli z ukończoną szkołą średnią  25,375 
Dorośli z dyplomem ukończenia college’u, lub uniwersytetu  44,305 (Stats Canada 2016) 
Średni koszt wynajmu apartamentu z dwoma sypialniami $865 
Średnia trzech sypialni dom  $286,323 (Rideau-St. Lawrence Real Estate Board 2019) 
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