
Odstąpię przychodnię weterynaryjną zlokalizowaną w Bydgoszczy na osiedlu Bartodzieje. 

Przychodnia funkcjonuje w tym miejscu od 2004 roku. 

Lokal ma 64 m2, składa się z poczekalni o pow. 15m2, 2 gabinetów przyjęć po około 13 m2 oraz 7 m2, 

sali zabiegowej o pow. 10 m2 ze stołem zabiegowym, pomieszczenia laboratoryjno-technicznego 4 

m2 z osłoną ołowianą na ścianach, 2 toalet, schowka 1,5 m2, pomieszczenia socjalnego 5 m2 z dużą 

szafą typu komandor oraz małym stołem. 

 

Lokal należy do spółdzielni mieszkaniowej, jest dobrze skomunikowany (przystanki autobusowe i 

tramwajowe), przed przychodnią znajduje się ogólnodostępny parking, w najbliższym sąsiedztwie 

znajduje się wiele sklepów i innych firm usługowych. 

Gabinet jest czysty i zadbany- codziennie sprzątany przez sprzątaczkę z firmy zewnętrznej. 

Gabinet zaopatrzony jest w alarm oraz monitoring. 

Internet światłowodowy (Orange). 

Telefon stacjonarny (Orange). 

 

W 2021 roku zamontowano unit stomatologiczny z kompresorem. 

W 2019 roku założono klimatyzację. 

W 2017 roku odbyło się malowanie ścian. 

W 2015 roku wymieniono meble w gabinecie głównym. 

W 2010 roku generalny remont z wymianą okien. 

Gabinet wymaga odświeżenia. 

 

Wyposażenie: 

W gabinecie głównym: stół z blachy kwasoodpornej, lampa UV przykręcona na stałe, lampa 

bezcieniowa stomatologiczna, biurko, fotel, krzesła dla klientów, szafki i półki na leki oraz materiały 

medyczne, chiller na szczepionki, mała lodówka z zamrażarką, zlew. 

W mniejszym gabinecie: stół z blachy kwasoodpornej, lampa UV przykręcona na stałe, lampa 

bezcieniowa stomatologiczna, biurko, fotel, półki na leki i materiały medyczne, dojście do schowka 

technicznego oraz toalety. 

W sali chirurgicznej: stół zabiegowy rozkładany, lampa UV przykręcona na stałe, 2 lampy 

bezcieniowe, sejf, zabudowa z szafek, klimatyzacja, unit stomatologiczny, 



W pomieszczeniu laboratoryjno-technicznym: ściany osłonięte ołowiem, wirówka, zamrażarka o 

pojemności ok. 200 L, blat roboczy, szafki. 

W poczekalni: krzesła dla klientów, stolik. 

 

W 2019 roku otworzyliśmy nową przychodnię za miastem, która bardzo intensywnie się rozwija. 

W związku z tym trudno jest nam pogodzić prowadzenie dwóch punktów naraz. 

Przychodnia ma potencjał, stałą bazę pacjentów oraz nowo przybywających klientów w związku z 

rozwojem osiedla oraz budową nowych apartamentów. 

Klienci w większości są mili, cenią sobie miłą atmosferę i poświęcany im czas. 

 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny: 

883 707 084 Janusz Zamyślewski, 

664 086 242 Paweł Zamyślewski. 
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