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Szanowni Podkowianie!  
 

Wille Borki (Borki) to zamieszkane 
przez ok. 430 osób osiedle willowe 
o obszarze 70 ha, formalnie należące do 
Brwinowa. Południową granicą 
z Podkową Leśną jest ulica Wiewiórek, 
północną granicę wyznacza droga 719, 
Warszawa - Żyrardów. W świadomości 
wielu osób wszystko co znajduje się po 
południowej stronie szosy 719 to 
Podkowa Leśna, nie ma bowiem żadnej 
widocznej granicy. Do naszego osiedla 
prowadzą podkowiańskie ulice: Główna, 
Myśliwska oraz Wilcza. Borki z Podkową 
Leśną tworzą jeden organizm i są ściśle 
związane historycznie, geograficznie 
i urbanistycznie, a także kulturowo 
i społecznie. Mieszkańcy Borek od 
zawsze, w przeważającej części, uważali 
się za mieszkańców Podkowy Leśnej, 
czynnie uczestnicząc w życiu kulturalnym 
i społecznym Podkowy.   
 

Cztery lata temu mieszkańcy Borek 
podjęli, po raz kolejny, próbę przyłączenia 
swojego osiedla do Podkowy Leśnej. 
Niestety próby te podejmowane były 
przed reformą administracyjną, gdy do 
zmiany granicy potrzebna była zgoda 
Brwinowa. Brwinów zaś nigdy nie chciał 
oddawać swojej najładniejszej dzielnicy. 
W chwili obecnej zgoda taka nie jest 
konieczna. Mieszkańcy Borek wpłacają co 
roku do budżetu miasta ok. 2 miliony 

złotych nie dostając prawie nic w zamian. 
Chcielibyśmy płacić podatki w Podkowie 
i stać się jej pełnoprawnymi 
mieszkańcami. Podkowa Leśna też na tym 
zyska.  
 
10 argumentów za włączeniem 
Borek do Podkowy: 
  
1. Wzmocnienie potencjału Podkowy 

Leśnej  
2. Wspólna historia i ścisłe związki  
3. Spójność architektoniczno-

urbanistyczna  
4. Spójność geograficzno-przyrodnicza  
5. Spójność kulturowo-społeczna 
6. Brak widocznej granicy  
7. Zwiększenie budżetu Podkowy 

o 2 miliony złotych rocznie 
(z podatków z terenu Borek) bez 
zwiększenia kosztów obsługi 
administracyjnej   

8. Uporządkowanie chaosu 
administracyjnego  

9. Zwiększenie liczby mieszkańców 
Podkowy o 430 osób (10%) 

10. Zwiększenie powierzchni miasta o ok. 
70 ha  

 
Wniosek o przyłączenie Borek do 

Podkowy podpisało 70 % mieszkańców 
osiedla. Przez ten czas zgromadziliśmy 
wszystkie niezbędne opinie i ekspertyzy, 
z których wynika, że nie ma żadnych 
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formalnych przeszkód w przeprowadzeniu 
akcesji. 

 
Przyłączenie Borek nie byłoby 

precedensem. Podkowa Leśna od 
momentu powstania powiększyła się od 
wschodu o Klementynów (1), od południa 
o Młochówek (2), Zarybie (3), Borowiny 
(4) od zachodu o Stawisko (5). Teraz czas 
na północ czyli Wille Borki.  

 
 

 
  

 
W uchwale Rady Miasta Podkowa 

Leśna Nr 117/23/2000 z dnia 23.06.2000 
r.,  dotyczącej Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa 
Leśna - 2000r., przygotowanej przez 
zespół pod kierunkiem dr hab. arch. 

Krzysztofa Domaradzkiego, Borki miały 
być przyłączone do Podkowy. W punkcie 
7 rozdziału 7 POSTULATY 
EKONOMICZNE – PROGRAMOWE  
umieszczono  następujący zapis : 

"Pozyskanie nowych terenów 
inwestycyjnych dla miasta jest możliwe 
poprzez przyłączenie nowych terenów, co 
wymaga m in. wystosowania wniosku 
o zmianę granic administracyjnych do 
Zarządu Województwa Mazowieckiego. 
[…] Z przestrzennego punktu widzenia do 
obszaru Podkowy Leśnej należy włączyć 
częściowo zabudowane obszary położone 
pomiędzy Al. Jerozolimskimi (drogą 
wojewódzką nr 719) i ul. Wiewiórek, na 
których zachowany jest charakter miasta – 
ogrodu.„  

 
Aby uzyskać osobowość prawną, 

grupa mieszkańców Borek i Podkowy 
założyła Stowarzyszenie, którego jednym 
z głównych celów jest przyłączenie Borek 
do Podkowy Leśnej.  Wszystkich 
chętnych zapraszamy do współpracy. 

 
Więcej informacji, w tym 

wszystkie ekspertyzy, opinie i mapy 
znajdą Państwo na naszej stronie  
internetowej oraz na FB. 
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