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Urzad Stanu Cywilnego w Rewalu utworzony zostal 1 stycznia 1979 r.
na mocy zarządzenia nr 37/78 Wojewody Szczecińsklegu : 23 grudnia
1978 r. inz.Urz.WPN 1975 r. nr 9 poz. 52) w latach 1945-1947 teren
gminy Rewal obslugiwai usc w Gryficach. a w latach 1948-1978 usc w
Karnicach.
Zasób kontrolowanej jednnstkl stancwl dokumentacja własna oraz
dokumentacja oddziedziczona.
Dokumentacja wlasna to ksiegi stanu cywilnego z lat 1979-2015 10.40
mb.) oraz akta zbiorowe z lat 1975-2019 (3.00 mb.l wtoropisy ksląg z
lat 1931-1905 (0.20 mo. - przechowywane w archiwum zakladowym
Urzędu Gminy w Pewalul oraz skorowidze i0.5o mb.)

Dokumentacje odziedziczona tworza akta usc w Kamicach
prowadzone w latach 1973-1975 dla gminy Rewal, w sume 0.25 mb
akt iksiegi - 0.07 mb.; akta zbiorowe 0.15 mb.). a takze skorowidze.
Akta zostaly przejęte jako sukcesja czynna i zapisy byly w nich
kontynuowanew latach kolejnych.
Ponadto w archiwum znajduje się dokumentacja zlikwidowanego usc w
Sliwmie. w sumie 0.25 mb. 2 lat 1955-1959 (kSlĘgi , 0.08 mh.; akta
zbiorowe 0.17 mb.).
Stan fizyczny zbioru dokumentacji jest dobry. Zabezpieczenie
techniczne zasobu jest prawidlowe. w 2017 r. poddano ponownej
oprawie introligatorskiej część ksiag. Pozostale ksiegi stanu cywilnego
nie wymagaty takiego zabiegu. stan zachowania akt przechowywanych
w segregatorach nie budzi zastrzezen. Najstarsze jednostki
pozbawione zostaly metalowych elementów. Zgodnie z ustaleniami, na
bieząco. w ramach mozliwosci czasowych, sukcesywnie usuwane beda
zszywki i spinacze z pozostałych segregatorów.
Akta stanu cywilnego ulozone sa seriami w podziale na akta zbiorowe i

księgi urodzeń. malzenstw. zgono'w. Pozostala dokumentacji (akta
sprawi - wedlug spisow zdawczo-odbiorczych. Akta odziedziczone sa
wydzielone z zasobu.
Akta administracyjne wytworzone przez Urząd prowadzone są w
oparciu o bezdziennikowy system kancelaryjny, przekazywane są do
archiwum zakiadowego Urzędu Gminy w Rewalu. Przed przekazaniem
akta sa wlas'ciWie klasyflkcwane, kwaltikowane oraz w wymaganych
przypadkach. porzadkowane wewnatrz teczek.
w archiwum zakiadowym urzedu stanu Cywilnego w Rewalu
prowadzone są wszystkie. przewidziane przepisami archiwalnymi.
srodki ewidencyjne. Ewidencja wypożyczenl nie jest prowadzona ze
wzgledu na fakt. ze z akt korzysta wylaczne kierownik usc. Wykaz
spisow zdawczo-odbiorczych oraz dokumentacja brakowania
prowadzona jest wspólnie dla akt usc i Urzędu Gminy. Przechowuje ja
pracownik odpowiedzialny za archiwum zakladowe Urzędu Gminy.

Archiwum zakladowe usc nie posiada wydzielonego pomieszczenia.
akta przechowywane są w metalowych szafach w pokoju biurowym.
usytuowanym na piętrze budynku Urzędu Gminy w Rewalu. Pokoj jest
odpowiednio zabezpieczony przed oozarern. wlamaniern i dostepem
osób postronnych igasnica proszkowa. w budynku jest zainstalowany
system alarmowy). znajduja się tam również 2 stanowska pracy.
sprzęt komputerowy.w pomieszczeniu jest higrometr. w dnlu kontroli
odnotowano 21ec oraz 39 % Wilgotności powietrza.
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